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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons via 
Twitter en Facebook
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Lijsttrekkersdebat maandag 12 maart
De gemeente Heemstede organiseert 
op maandagavond 12 maart 2018 een 
lijsttrekkersdebat in het raadhuis in 
Heemstede. Aan het debat doen alle 
lijsttrekkers mee van de zes politieke 
partijen die in Heemstede deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart. Dé gelegenheid dus om te 
horen wat de partijen belangrijk vinden 
voor Heemstede en welke prioriteiten zij 
stellen voor de komende vier jaar. U bent 
van harte welkom!

Het debat
Het debat begint om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis (inloop vanaf 
19.30 uur). Aan de hand van stellingen gaan 
de lijsttrekkers van de zes partijen met elkaar 

in discussie over grote onderwerpen die 
in Heemstede spelen, zoals: overlast van 
doorgaand verkeer, kan Heemstede een 
zelfstandige gemeente blijven, wat hebben we 
over voor een klimaatneutrale gemeente, gaan 
we bouwen in het Manpadslaangebied en kan 
het zwembad blijven zoals het nu is? Uiteraard 
kunnen de mensen in de zaal ook reageren. 
De avond staat onder leiding van onafhankelijk 
voorzitter Hans Luiten.

Politieke partijen en lijsttrekkers
De zes politieke partijen in Heemstede 
die meedoen aan de verkiezingen en hun 
lijsttrekkers zijn: 
- Heemsteeds Burger Belang (HBB) - 
 Annelies van der Have
- D66 - Sebastiaan Nieuwland

- VVD - Heleen Hooij
- CDA - Oscar Boeder
- GroenLinks - Eric de Zeeuw
- PvdA - Sjaak Struijf

De verkiezingen in Heemstede
Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 
in Heemstede is te vinden via 
www.heemstede.nl/verkiezingen.
Op de dag van de verkiezingen, woensdag 
21 maart, wordt ’s avonds in het raadhuis de 
voorlopige uitslag bekend gemaakt. De eerste 
uitslagen van de verschillende stembureaus 
worden verwacht tussen 22.00 en 22.30 uur. 
De totale voorlopige uitslag voor Heemstede 
wordt naar verwachting later op de avond 
bekend. Ook op deze avond in de Burgerzaal 
van het raadhuis is iedereen van harte welkom!

Inloopochtend burgemeester Astrid Nienhuis

Meerlanden blijft in de komende jaren 
afvalinzamelaar voor Heemstede
Op donderdag 1 maart ondertekenden 
Sebastiaan Nieuwland, wethouder 
duurzaamheid en Angeline Kierkels, algemeen 
directeur van Meerlanden N.V. een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst. Naast de 

voorzetting van inzameling van huishoudelijk 
afval en zwerfvuil, blijven Meerlanden en de 
gemeente Heemstede ook samenwerken in 
projecten om een nog betere afvalscheiding te 
bevorderen.

Werk aan de weg
Kerklaan gedeeltelijk afgesloten
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart 
is de Kerklaan, tussen Broeder Josephlaan en 
Burgemeester van Lennepweg afgesloten 
voor doorgaand verkeer. In deze periode 
wordt een nieuwe oversteekplaats verhoogd 

aangelegd en voorzien van ledverlichting. 
Verkeersomleidingen staan ter plaatse met 
bebording aangegeven. Tijdens de uitvoering 
vervallen de bushaltes Brabantlaan. De lijnen 
4 en 14 rijden dan vanaf de Kerklaan via de 

Willem Denijslaan en Broeder Josephlaan 
richting Provinciënlaan en vice versa.
De werkzaamheden zijn onderdeel van 
het project ‘Verkeersveiligheid rondom de 
basisschool Heemstede’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Adriaan van Ostadeplein 4, het toevoegen 

van de bestemming sport, wabonummer 
263340, ontvangen 5 maart 2018

- Manpadslaan 5, het plaatsen van 
zonnepanelen, wabonummer 259067, 
ontvangen 17 februari 2018

- Raadhuisstraat 62, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 259915, ontvangen 20 
februari 2018

- Von Brucken Focklaan 27, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 260591, 
ontvangen 22 februari 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Herenweg 115, het kappen van 1 

kastanjeboom en 1 beuk, wabonummer 
258289, verzonden 27 februari 2018

- Johan Wagenaarlaan 48, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 253634, verzonden 27 
februari 2018

- Laan van Dicklaan 3, het plaatsen van een 
tuinkist, wabonummer 255940, verzonden 
27 februari 2018

- Valkenburgerlaan 60, het plaatsen van 
een reclamebord, wabonummer 258311, 
verzonden 27 februari 2018

- Voorweg 65, het uitbreiden van de 
eerste verdieping, wabonummer 248653, 
verzonden 5 maart 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Adriaan van Ostadeplein 4, het toevoegen 

van de bestemming sport, wabonummer 
263340, ontvangen 5 maart 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 15 maart 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 

  verhogen van een aanbouw op het 
  perceel Irislaan 29 
  (openbaar)
20.45 uur  bezwaar tegen de beëindiging en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de participatiewet 
  (niet openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via  
(023) 548 56 07.

Wilt u van gedachten wisselen met de 
burgemeester over de gemeente of 
ontwikkelingen in Heemstede? Op vrijdag 
16 maart houdt burgemeester Astrid 
Nienhuis een inloopochtend. U bent van 
harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur 

kunt u zonder afspraak binnenlopen in het 
gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de 
raadzaal, dan wordt u daar opgehaald. Hebt 
u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van 
het college via (023) 548 58 51.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt 
deze 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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Senior 
beleidsmedewerker 

Financiën 
(36 uur)

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan 
het financieel beleid van de gemeente 

Heemstede?

Reageer dan snel en bekijk 
deze vacature op 

werkenbijheemstede.nl

Verlenen omgevingsvergunningen en verklaringen van 
geen bedenkingen De Hartekamp en Groenendaal
Burgemeester en wethouders maken op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend 
dat zij omgevingsvergunningen hebben 
verleend voor:

- het in afwijking van het bestemmingsplan
‘Herziening landgoederen en groene
gebieden’ bouwen van een stal en schuur
op het perceel Vossenlaan 2 (De Hartekamp)

- het in afwijking van het bestemmingsplan
‘Herziening landgoederen en groene
gebieden’ bouwen van een sterrenwacht
bij ‘Kom in mijn Tuin in wandelbos
Groenendaal

De gemeenteraad heeft hiervoor verklaringen 
van geen bedenkingen afgegeven.
De omgevingsvergunningen, verklaringen van 
geen bedenkingen en bijbehorende stukken 
liggen ter inzage van donderdag 8 maart tot 
en met 19 april 2018.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunningen en verklaringen 
van geen bedenkingen zijn online te 
raadplegen via de websites www.heemstede.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl 
Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 
Heemstede. 

Beroep instellen tegen een besluit? 
Belanghebbenden die een zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebben ingediend of de 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat niet tijdig te hebben 
gedaan kunnen beroep instellen tegen het 
besluit. Dat moet binnen 6 weken na de 
dag van de terinzagelegging van het besluit 
(uiterlijk 19 april 2018). Het beroepsschrift 
moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-
Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. De beschikking treedt in 
werking nadat de termijn voor het indienen 

van een beroepsschrift is verstreken. U kunt- 
met DigiD - ook digitaal beroep indienen 
bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Degene die er veel belang bij heeft dat 
dit besluit niet in werking treedt, kan een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland (zie bovenstaand adres). 
Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd treedt de beschikking pas 
in werking nadat hierover een beslissing 
is genomen. Een voorlopige voorziening 
kunt u - met DigiD - ook digitaal indienen 
bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Contact 
Neem voor meer informatie over beide 
omgevingsvergunningen contact op met de 
heer R. Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid 
(023-548 57 58). U kunt ook een e-mail sturen 
aan gemeente@heemstede.nl .

Vergunning streekmarkt Burgemeester van Rappardlaan
Op 1 maart 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Launique Events 
voor het houden van een streekmarkt op de 
Burgemeester van Rappardlaan op zaterdag 13 

oktober 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
de Burgemeester Rappardlaan tussen de 

Sparrenlaan en het parkeerterrein tegenover 
de kinderboerderij af te sluiten op zaterdag 13 
oktober 2018 van 07.00 tot 19.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.

Nieuwe regelgeving
- Op 30 januari 2018 heeft het college het

Intern Controleplan 2018 vastgesteld. Dit
plan treedt op 7 maart 2018 in werking.
Het Intern Controleplan 2017 is vanaf dat
moment vervallen.

- Op 22 februari 2018 heeft de raad het
Reglement van Orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Heemstede 2017 gewijzigd.
Deze wijziging (artikel 6) is in werking
getreden op 1 maart 2018.

- Op 22 februari 2018 heeft de raad de
Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen Heemstede
2018 vastgesteld. Deze verordening is met
terugwerkende kracht in werking getreden
vanaf 1 januari 2018. De Verordening
gegevensverstrekking basisregistratie
personen Heemstede 2014 is vanaf dat
moment vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen 
in het Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl




