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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Aan de slag als 
vrijwilliger in Heemstede?

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Ventvergunning
- Commissievergadering 
 bezwaarschriften

Op donderdag 10 maart bespreekt de commissie 
Ruimte de Visie winkelcentra Heemstede. De visie 
moet vertellen wat er nodig is om de winkelcentra 
en in het bijzonder de Binnenweg/Raadhuisstraat 

nu en in de toekomst aantrekkelijk en succesvol te 
laten zijn. Daarbij gaat het o.a. over de positie en 
locatie van publiekstrekkers, verkeer en parkeren, 
relatie tot het woonklimaat en sfeer en beleving. 
De raad beslist uiteindelijk op 21 april over de visie 
en over actiepunten die hieruit voortvloeien. Meer 
informatie over de visie vindt u op www.heemstede.
nl onder ‘Plannen & Projecten’ -> Visie winkelcentra 
Heemstede.
U wordt van harte uitgenodigd de commissie-
vergadering bij te wonen als toehoorder of als 
inspreker. Aanvang: 20.00 uur, locatie: raadhuis. 

Doet u ook mee?
Op 11 en 12 maart 2016 organiseert het Oranje 
Fonds, samen met duizenden organisaties in 
het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de 
spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te steken. In Heemstede 
kunt u op 9 locaties aan de slag. 

Commissie Ruimte bespreekt deze week 
visie winkelcentra Heemstede

Meld u aan via www.nldoet.nl. Als u bij ‘Gemeente’ 
het trefwoord Heemstede invult, verschijnt een 
overzicht van de kluslocaties. Met uw deelname 
maakt u een van onze lokale vrijwilligersorganisaties 
blij.

Waar in Heemstede zijn de AED’s waarmee iemand 
met een hartstilstand geholpen kan worden? En 
waar zijn de vrijwilligers die ze kunnen bedienen? 
Hartveilig wonen brengt dit in kaart. Hiermee 
kan de meldkamer van 112 bij een vermoeden 
van hartstilstand meteen gericht vrijwilligers 
in de buurt kan alarmeren en informeren over 
locatie van slachtoffer en dichtstbijzijnde AED. Bij 
een hartstilstand is snel handelen namelijk van 
levensbelang. De kans op overleven is het grootst 
wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt 
verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen 
deze cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers die zijn 
aangesloten bij Hartveilig wonen bieden deze acute 
hulp in veel gevallen wel. Het aantal sterfgevallen 
wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

De werkgroep Hartveilig wonen gaat deze week 
langs bij winkels, instellingen en bedrijven om een 
goed overzicht te maken van de beschikbare AED’s 
in Heemstede. Ook vrijwilliger worden of uw AED 
laten registreren? Kijk voor meer informatie op onze 
website of op www.hartveiligwonen.nl.

Met een gerust hart in Heemstede wonen



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 16, het plaatsen van 

spandoekreclame, wabonummer 34874, 
ontvangen 19 februari 2016

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
reclamebord, spandoekreclame en vlaggen, 
wabonummer 34882, 

 ontvangen 19 februari 2016
- Burgemeester van Doornkade 1, het vergroten 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 31903, 

 ontvangen 22 februari 2016
- Beatrixplantsoen 68, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 34959, 

 ontvangen 23 februari 2016
- Dr. P. Cuyperslaan 8, constructieve aanpassingen 

t.b.v. verbouwing, wabonummer 35153, 
ontvangen 25 februari 2016

- Glipperweg 86, het uitbreiden van de 1e 
verdieping, verhogen dak garage, constructieve 
aanpassingen en wijzigen zijgevel, wabonummer 

35163, ontvangen 26 februari 2016
- Wilhelminaplein 14, doorbreken muur, 

wabonummer 35184, 
 ontvangen 26 februari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 126, het aanpassen van het voetpad 

bij zorgcentrum Kennemerduin, wabonummer 
33369, verzonden 4 maart 2016

- Hollandsdiep 7, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 32517, 
verzonden 4 maart 2016

- Van Merlenlaan 28, het kappen van een eik, 
wabonummer 33985, verzonden 4 maart 2016

- Jacob van Campenstraat 47, het plaatsen van 
een dakopbouw en dakkapel, wabonummer 
33223, verzonden 4 maart 2016

- Hendrik Andriessenlaan, het bouwen van 
4 twee-onder-een kap en twee vrijstaande 
grondgebonden woningen, wabonummer 
31026, verzonden 4 maart 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Fotograaf voor Heemsteedse 
Kunstbeurs 
Is fotograferen je grote passie? Kun jij mensen 
raken met je foto’s? Wij zoeken met spoed een 
enthousiaste fotograaf die een reportage wil maken 
van de Heemsteedse Kunstbeurs van 1 t/m 3 april.

Gezellig samen fietsen
Ben jij die sportieveling die lekker in het weekend 
buiten wil zijn en samen met de bewoners een ritje 
gaat maken op de duo-fiets? Samen met andere 
vrijwilligers kun je de bewoners een heerlijke dag 
bezorgen!

Kook-en maaltijdvrijwilligers
Samen met andere vrijwilligers een lekkere 
eenvoudige maaltijd koken voor een groep van 
15 mensen, lijkt je dat wat? Of help je liever mee 
met dekken van de tafels en uitserveren van de 
maaltijden? Alles kan, vraag naar de mogelijkheden!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Vacature Top 3 
Aan de slag als 
vrijwilliger in 
Heemstede

Nieuwe regelgeving
Aanwijzingsbesluit toezichthouders naleving 
regelgeving brandveiligheid Heemstede 2016
Op 1 maart 2016 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit toezichthouders naleving 
regelgeving brandveiligheid Heemstede 2016 
vastgesteld. Dit Aanwijzingsbesluit is met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 van 
kracht. Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad van 3 maart 2016 via 
zoek.officielebekendmakingen.nl
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij 
de burgemeester een bezwaarschrift indienen 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 

7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Zie verder Inzien, reageren, bezwaar maken.

Rectificatie Verordening commissie 
bezwaarschriften
De Verordening commissie bezwaarschriften is 
vastgesteld:
- op 17 november 2015 door de burgemeester,
- op 17 november 2015 door het college, en
- op 28 januari 2016 door de raad. 
Hiermee komt de oude Verordening commissie 
bezwaarschriften te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl.

Evenement: 
Sloepenconcert 
28 augustus
Op 1 maart 2016 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te 
verlenen voor het houden van een klassiek 
sloepenconcert op zondag 28 augustus 2016 van 
16.00 uur tot 22.00 uur. De muziek zal tot 20.00 uur 
ten gehore worden gebracht.

In verband met het bovenstaande mogen, op 
zondag 28 augustus 2016, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, de volgende wegen van 12.00 uur tot 
24.00 uur worden afgesloten voor het autoverkeer:
- De Molenlaan (vanaf de Zomerlaan tot de 

Burgemeester van Rappardlaan) 
- De Herfstlaan (vanaf huisnummer 4 tot de 

Groenendaalkade) 
Verkeer Vrijheidsdreef richting Burgemeester van 
Rappardlaan en vice versa blijft mogelijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 17 maart 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  gehandicaptenparkeerkaart 
  (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  aanvraag tot exploitatie van een 
  kinderdagverblijf (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een besluit van 
  23 december 2015 tot verlening van een 

  ontheffing van het verbod om met 
  meer dan 3 honden per persoon het 
  wandelbos Groenendaal te betreden tot 
  1 januari 2016 (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Ventvergunning
Op 1 maart 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ventvergunning te verlenen aan de heer S. Simon 
voor het werven van klanten voor en het bezoeken 
van bestaande klanten van E.ON. De vergunning is 
verleend op grond van artikel 5:15 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening en is geldig van 4 april tot 
en met 15 april 2016. 

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Informatieochtend 
mozaïekcirkels Thorbeckelaan
Heemstede - De bewo-
nerscommissie van de wijk 
‘De Glip’ in Heemstede 
heeft het initiatief genomen 
om samen met wijkbewo-
ners zes mozaïekcirkels te 
gaan ontwerpen voor wo-
ningen in de Thorbeckelaan. 
Aanleiding hiervoor is het 
gereedkomen van de herin-
richting van de wijk. De be-
wonerscommissie vindt dat 
Thorbeckelaan een fl euri-
ge afsluiting van het project 
verdient.

Alle bewoners van De Glip 
worden uitgenodigd om 
mee te helpen met het ont-

werpen en maken van de 
mozaïekcirkels. Kunstena-
res Annemarie Sybrandy 
gaat deze werkzaamheden 
coördineren.
Op donderdag 17 maart van 
10.00 tot 12.00 uur is er een 
informatieochtend in de 
Princehof, Glipperweg 57, 
Heemstede. Annemarie Sy-
brandy geeft dan uitleg over 
het initiatief.

Het mozaïekproject wordt 
mogelijk gemaakt door sa-
menwerking met Elan Wo-
nen, WIJ Heemstede, Ge-
meente Heemstede en 
Zorgcentrum Bosbeek.

Nederlands voor vluchtelingen 
Toen ik mijn universitaire studies in Sy-
rië had afgerond en een graad in de 
journalistiek haalde, ging ik naar het
Midden-Oosten om de meesters te bestude-
ren. Ik moest een nieuwe taal leren voor aan-
vang van de studie.
Daar in dat Midden-Oosten traden we toe tot 
het instituut dat is gespecialiseerd in het les-
geven aan buitenlanders. 
We kregen dagelijks vijf uur les over  gram-
matica, gesprek voeren, schrijven, lezen en 
luisteren.
In zes maanden waren we in staat om te 
spreken, lezen, schrijven en zelfs studeren in 
die taal.
Toen ik als vluchteling naar Nederland kwam 
dacht ik dat het leren van de taal niet meer 

dan zes maanden in beslag 
zou nemen. We krijgen nu 
twee dagen per week, twee 
uur per dag les met slechts één leraar voor 
elk van de Nederlandse taalaspecten.  
Toen ik de school vergeleek met de taal van 
dat land in het Midden-Oosten kon ik nau-
welijks geloven dat ik in een land terecht-
gekomen ben met een wereldberoemde
reputatie van de universiteiten en het oplei-
dingsniveau.
Het is absoluut geen gebrek voor het bieden 
van steun aan vluchtelingen, maar misschien 
meer het ontbreken van controle of plan-
matigheid om de Nederlandse taal aan
buitenlanders te leren.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij
journalist was. Hij woont nu met vrouw en 

dochters in Bennebroek.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 te 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 te 
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 beroepsschrift 
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’.

Handhavingsacties
Uitgevoerde verwijdering fietsen diverse 
locaties Heemstede
In onze publicatie van 17 februari 2016 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van fietsen op de 
volgende locaties:
- In de fietsenstalling vlakbij tankstation 

Herenweg/Kerklaan: een blauwe herenfiets, merk 
Sparta, met lege banden

- Aan de Leidsevaartweg, tegenover NS-station: 
een blauwe damesfiets, merk onbekend, met 
lege banden en er mist een trapper

- Op de hoek Zandvoortselaan/Vondelkade: een 
roze damesfiets, merk onbekend, met lege 
banden en losse spatborden 

- Bij Meijerslaan, ingang 154 t/m 256:
- Een grijze kinderfiets, merk 360 Loekie, met 

lege banden en geen remmen
- Een blauwe herenfiets, merk Kyoso, met lege 

banden
- Een blauwe herenfiets, merk Gelria, met lege 

banden en zadel stuk
- Een zwarte damesfiets, merk Union, met lege 

banden

De genoemde fietsen zijn op 3 maart 2016 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en zijn opgeslagen voor 
een periode van maximaal 13 weken. Binnen deze 
periode kan de eigenaar van de betreffende fiets 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 15 maart 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de gemeente fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.




