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Het telefoonnummer van de gemeente: 
14 023 

Afspraak maken = niet wachten! 
Vanaf 1 maart werkt de gemeente in de middag op afspraak 

Alle gemeenten in de regio met kengetal 
023 zijn eenvoudig te bereiken via één 
centraal telefoonnummer: 14 023. Sommige 
mensen herkennen dit niet direct als een 
telefoonnummer, daarom geven we een korte 
toelichting.

Om de dienstverlening te verbeteren én te 
vereenvoudigen, streven gemeenten in Nederland 
naar één algemeen herkenbaar telefoonnummer. 
Het principe daarbij is eenvoudig: 14 + kengetal. In 
Rotterdam bereikt u de gemeente met 14 010, in 
Amsterdam met 14 020. En in deze regio dus met 
14 023. Dus geen telefoonnummer dat uit 10 cijfers 
bestaat. U hoeft ook geen kengetal meer te kiezen, ook 
niet als u via een 06-nummer belt. 

‘s Morgens verandert er niets (vrije inloop), maar 
’s middags vanaf 13.00 uur kunt u alléén nog 
op afspraak langskomen voor bijvoorbeeld het 
aanvragen van een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart 
of voor het aanvragen van een bouwvergunning 
(omgevingsvergunning). Als u een afspraak maakt, kunt 
u langskomen wanneer het u uitkomt en wordt u direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en makkelijk 
dus!

Kijk voor onze nieuwe openingstijden op  
www.heemstede.nl of bij adresgegevens en openings-
tijden in deze HeemstedeNieuws. Mocht u vragen 
hebben over het maken van een afspraak of onze 
openingstijden, dan kunt u contact opnemen met de 
Publieksbalie via het algemene telefoonnummer: 14 023.

Inloopochtend burgemeester 1 maart 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op 
vrijdag 1 maart van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij 
inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in 
Heemstede. 

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing 
in uw straat aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden? Met de 
Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte blijven van de laatste bekendmakingen. Download de gratis app 
in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur en 
donderdag van 17.00 - 19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten). 

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Meepraten over voorgenomen  
samenvoeging provincie

Parkeren in  
Jan van Goyenstraat

Positief Opvoeden workshop ‘Leren luisteren’ 

De huidige 12 provincies worden tot aan 2025 
omgevormd tot 5 landsdelen, als het aan 
het kabinet ligt. Als eerste wil het kabinet de 
provinciebesturen van Noord-Holland, Flevoland 
en Utrecht samenvoegen. De projectnaam van 
deze samenvoeging is Noordvleugelprovincie. Het 
kabinet wil de samenvoeging vóór de Provinciale 
Statenverkiezingen op 18 maart 2015 realiseren.

Meepraten over Noordvleugelprovincie
U kunt als burger meepraten over deze voorgenomen 
samenvoeging. In februari en maart 2013 gaat de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) tijdens bijeenkomsten in gesprek met betrokken 
bestuurders en burgers. U kunt zich hiervoor aan-
melden via de speciale website www.rijksoverheid.nl/
noordvleugelprovincie. Op deze website vindt u ook 
meer informatie over de plannen.

De laatste tijd komen bij de gemeente Heemstede 
meerdere meldingen binnen over het toenemende 
aantal langparkeerders in de blauwe zone in de 
Jan van Goyenstraat. Bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede gaat extra toezien op 
het gebruik van de parkeerschijf. Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaars (BOA’s) zijn daarom vaker 
in de winkelstraat aanwezig. De eerste tijd treden 
zij vooral waarschuwend op. Binnenkort delen zij, 
indien nodig, ook boetes uit. Het overschrijden van 
de parkeerduur in de blauwe zone bedraagt € 90 + 
administratiekosten.

Blauwe zone = kort parkeren
In een gedeelte van de winkelstraat is alleen kort 
parkeren met een blauwe kaart toegestaan (de blauwe 
zone). Met een parkeerschijf kunt u tussen 09.00 en 
18.00 uur maximaal 1 uur gratis parkeren in de Jan van 
Goyenstraat.

Op woensdag 27 maart van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
een positief opvoeden workshop ‘leren luisteren’. 
De workshop is voor ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats op de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat kinderen 
grenzen uitproberen, maar ze moeten ook leren om te 
gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan bod 
waarom kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. 
Hoe kunnen ouders omgaan met lastig gedrag zoals 
niet luisteren? Hoe stel je grenzen en leer je kinderen 
om op een positieve manier mee te werken.

De workshop is interactief en voor een groep 
van maximaal 12 ouders. De presentatie van de 
workshopleider wordt afgewisseld met filmpjes en 
oefeningen.  

Ouders worden tijdens 
de workshop aan het 
denken gezet over 
hun eigen manier van 
opvoeden en maken een 
opvoedaanpak, die thuis 
in de praktijk kan worden 
gebracht. 

Ouders die interesse 
hebben voor deze workshop kunnen zich aanmelden 
bij Floor van Blitterswijk via e-mail fvanblitterswijk@
heemstede.nl of bellen naar (023) 529 19 47. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop. 

Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden, kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Loket Heemstede is er 
voor u!

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
gezonken vaartuigen aangetroffen:
-  Vaartuig, volledig gezonken, in de Leidsevaart ter 

hoogte van Asterkade 14;
-  vaartuig met fel geel / groene bovenzijde met naam 

“Monster”, in het Heemsteeds Kanaal ter hoogte van 
Mozartkade 13;

-  vaartuig met witte bovenzijde in het Heemsteeds 
Kanaal ter hoogte van Mozartkade 13;

-  groene, stalen, vaartuig met 3 groene stalen banken in 
het Heemsteeds Kanaal ter hoogte van Mozartkade 1.

 
De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het college 
of de politie én er voor te zorgen het gezonken vaartuig 
binnen de door het college te stellen termijn uit het 

water te verwijderen (artikel 17 Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 13 maart 2013 de gelegenheid om te 
zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan 
wel deze te verwijderen.  
Indien het vaartuig binnen deze termijn niet volledig 
drijvende is dan wel is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college gelicht (bestuursdwang). 
Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau Handhaving, 
via het algemene tel. 14 023.

Gezonken vaartuigen: 
Leidsevaart en Heemsteeds Kanaal

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Dr. Schaepmanlaan 70 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden 22 februari 2013).
Het besluit ligt vanaf 28 februari 2013 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar College van 
burgemeester en wethouders van Heemstede.
Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.



Uittreksel bevolkings register (GBA)?
www.heemstede.nl

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Binnenweg 95 het wijzigen van de voorgevel 3510, 

ontvangen 15 februari 2013. Reguliere procedure
-  Torenlaan 10 het uitbreiden van een woonhuis, 
het vergroten van een dakkapel op het voor- en 
zijgeveldakvlak en wijzigen voorgevel 3608, ontvangen 
14 februari 2013. Reguliere procedure

-  Broeder Josephlaan 13 het verbouwen van het 
woonhuis, wijzigen gevels en wijzigen carport naar een 
garage 3602, ontvangen 15 februari 2013. Reguliere 
procedure

-  Nicolaas Beetslaan 12 het uitbreiden van een woonhuis 
met een dakopbouw en plaatsen dakkapel op het 
achter- en zijgeveldakvlak 3598 ontvangen  
12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Van der Horstlaan 54 het vergroten van een trapgat + 
doorbraak in constructiewand 3563, ontvangen  
12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Glipperweg 32 het plaatsen van een erfafscheiding 
3587, ontvangen 12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Lombokstraat 25 het uitbreiden van een woonhuis met 
opbouw op bestaande uitbouw 3548, ontvangen  
11 februari 2013. Reguliere procedure

-  Herenweg 76 A het kappen van 1 esdoorn en  
1 conifeer 3480, ontvangen 4 februari 2013.  
Reguliere procedure

-  Lanckhorstlaan 101 het kappen van een acacia 3557, 
ontvangen 11 februari 2013. Reguliere procedure

-  Esdoornkade 31 het kappen van een dennenboom 
3564, ontvangen 12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Crayenestersingel 39 het kappen van 2 bomen 3565, 
ontvangen 12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Zandvaartkade 11 het kappen van een boom 3595, 
ontvangen 13 februari 2013. Reguliere procedure

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning 
-  Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 3273, 

ontvangen 17 januari 2013. Reguliere procedure  

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van 6 weken. 

-  Drieherenlaan 13 het optrekken van de voorgevel 
3269, ontvangen 17 januari 2013. Reguliere procedure 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van 6 weken. 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde 
besluiten bezwaar maken. Zie Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Verleende omgevingsvergunning 
-  Glipper Dreef 48 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak 3230, verzonden 22 februari 2013

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit 
genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt 
zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken 
na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:  
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met  
6 weken na publicatie. 

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen  
6 weken na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. De termijn start op de dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 
6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
6 weken na de verzenddatum een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem.  

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met  
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van 
naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij 
het beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.




