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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 (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 vooraf
een afspraak maken.

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

Verkiezingen 
op 18 maart

In deze uitgave:
- Vacatures vrijwilligerswerk
- Rookmelders redden levens
- Word ook BN’er

Hondenpoepzakjes 
verkrijgbaar in het 
raadhuis
Vanaf vandaag zijn in Heemstede 
hondenpoepzakjes gratis af te halen in de 
publiekshal van het raadhuis. Met de speciale 
zakjes kunnen hondenbezitters de poep van hun 
huisdier snel en hygiënisch verwijderen. De zakjes 
kunnen na gebruik gewoon in één van de openbare 
afvalbakken of thuis bij restafval worden gedaan.

Positief Opvoeden Ouderbijeenkomst 
‘Samen eten’
Op vrijdag 27 maart van 10.00 tot 11.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
een positief opvoeden ouderbijeenkomst 
over ‘Samen eten’. De workshop is voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede.

Samen eten kan erg gezellig en sociaal zijn. Maar 
eten met kinderen kan ook lastig en stressvol zijn. 
Jonge kinderen vinden het vaak moeilijk om lang 
aan de tafel te zitten. Ook willen ze regelmatig niet 
eten en/of spelen ze met hun eten. Tijdens deze 
ouderbijeenkomst gaat u in een klein groepje aan 
de slag en krijgt u tips en adviezen hoe u kunt 
zorgen dat het eetmoment met uw kind leuk 
wordt. Er kunnen 5 ouders deelnemen aan deze 
bijeenkomst. Heeft u interesse voor deze workshop? 
Schrijf u in via www.cjgheemstede.nl. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop. 
Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Groot deel van onderhoud groen naar 
Paswerk
Heemstede staat bekend om zijn groene uitstraling. 
Het onderhoud van het gemeentelijke groen wordt 
uitgevoerd door gemeentelijke medewerkers en 

externe groenaannemers. Een groot deel van het 
groenonderhoud wordt dit jaar uitgevoerd door 
Paswerk. Op 3 maart 2015 heeft het college van 
B&W besloten dit werk, via een zogenoemde quasi 
inbesteding, aan Paswerk te gunnen.
Voorlopig gaat het hierbij om een periode van 
1 jaar. Deze overeenkomst kan drie keer met één jaar 
worden verlengd.  Paswerk is ‘mensontwikkelbedrijf ’ 
en re-integratiebedrijf voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Onder andere bij het 
onderdeel ‘Groen’ werken gekwalificeerde hoveniers 
die worden opgeleid en begeleid bij het (opnieuw) 
vinden van een reguliere baan.

De medewerkers van Paswerk gaan onder 
andere de plantsoenen schoffelen en de heesters 
onderhouden. Het maaien van gazons en 
(bloemen)bermen, bomenonderhoud en het 
groenonderhoud in het centrum is uitbesteed aan 
andere groenaannemers en/of eigen personeel.



Rookmelders zijn onmisbaar 
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het 
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U 
wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat 
de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel 
in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen 
enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van 
levensbelang. 

Wist u dat...
- rookmelders jaarlijks honderden levens redden? 
- u een rookmelder eenvoudig zelf kunt installeren? 
- een rookmelder al vanaf € 5 te koop is? 
- u de rookmelder regelmatig stofvrij moet maken?
Kijk voor meer informatie en tips op 
www.heemstede.nl bij nieuwsberichten.

Ruim 2100 Burgernetdeelnemers maken Heemstede veiliger
Stel u voor. U ziet twee mannen met bivakmuts 
bij de achterburen uit een raam klimmen. U belt 
de politie om de inbraak te melden. Ondertussen 
ziet u de mannen in een blauwe bestelbus met 
hoge snelheid de straat uit rijden. Gelukkig kunt u 
een goed signalement van de mannen en de auto 
geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start 
een Burgernetactie.

Wat is Burgernet?
Burgernet is een unieke samenwerking tussen 
burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving  te vergroten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven. 

Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar 
is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, 
vermissingen of doorrijden na een ongeval.  

Doe ook mee en wordt BN’er!
Inmiddels zijn er ongeveer 1,5 miljoen 
Burgernetdeelnemers in Nederland. Heemstede 
telt op dit moment 2.179 deelnemers. Hoe meer 
mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de 
kans dat de politie snel een verdacht of vermist 
persoon opspoort. Eén op de tien Burgernetacties 
wordt opgelost dankzij tips van deelnemers. Dit 
aantal kan nog succesvoller worden. Help ook mee 
en wordt vandaag nog Burgernetdeelnemer. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 145, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 20548, 
 ontvangen 20 februari 2015.
- Hageveld 1, het kappen van 11 bomen, 

wabonummer 20568, 
 ontvangen 20 februari 2015
- Adriaan Pauwlaan 19, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 20573, 
 ontvangen 23 februari 2015.
- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een 

tuinkist en erfafscheiding, wabonummer 20688, 
ontvangen 20 februari 2015.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 24, het plaatsen van een 

rookkanaal, wabonummer 18835, ontvangen 
 11 januari 2015. 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.

- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een 
tuinkist en erfafscheiding, wabonummer 20688, 
ontvangen 20 februari 2015. 

 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 166, het verwijderen van een 

draagmuur, wabonummer 19740, 
 verzonden 6 maart 2015.
- Beethovenlaan 29, het kandelaberen van 
 1 esdoorn, wabonummer 19233, 
 verzonden 6 maart 2015.
- Hageveld 1, het kappen van 1 iep, 5 elzen en 
 5 wilgen, wabonummer 20568, 
 verzonden 6 maart 2015.
- Cloosterweg 8, het wijzigen van de bestemming 

bedrijfsruimte naar wonen, wabonummer 18239, 
verzonden 6 maart 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

1. Baktalent
 Heel Holland Bakt, ook Heemstede. Vroeger werd 

er iedere vrijdag voor het weekend gebakken. 
Helpt u ook mee om de bewoners te laten 
genieten van de geur en gezelligheid rondom 
het bakproces?

 
2. Centralist
 Als centralist verzorgt u de ritplanning voor 

de chauffeurs en maakt afspraken met de 

Vacature Top 3 vrijwilligerswerk
klanten die rolstoel gebonden zijn. U bent 
klantgerichtheid, zorgvuldig en kunt goed met 
de computer omgaan.

 
3. Vrijwilliger Techniek
 Samen met kinderen tussen 7 en 12 jaar van de 

buitenschoolse opvang activiteiten bedenken 
en uitvoeren. Zoals het maken van een bel, iets 
elektronisch in elkaar zetten. Alles kan en mag!

Meer weten over het 
vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 uur
telefoon:  023-5483824
website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl

Verkiezingen 18 maart
Vervangende stempas
Als u uw stempas bent kwijtgeraakt, kunt u tot 
uiterlijk 17 maart 2015, 12.00 uur, bij de afdeling 

Publiekszaken een vervangende stempas 
aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet meer 
mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen. 

Vergeet bij het stemmen niet uw stempas en uw 
identiteitsbewijs mee te nemen! Zonder stempas 
én identiteitsbewijs, dat maximaal vijf jaar verlopen 
mag zijn, kunt u niet stemmen.

Ga naar www.burgernet.nl en meld u aan. 
Deelname aan Burgernet is gratis.



Evenementen
Voorjaarsmarkt Binnenweg/Raadhuisstraat
Op 5 maart 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan de Winkeliersvereniging 
“Winkelcentrum Heemstede” voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat op zondag 31 mei 2015 van 11.00 
uur tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de 
kruising Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve 
van de voorjaarsmarkt af te sluiten van 06.00 uur tot 
19.00 uur.

Jan van Goyenstraat
Op 6 maart 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging “Jan van Goyen” voor 
het organiseren van:
- Een kunstmarkt op zondag 7 juni 2015
- Een brocantemarkt op zondag 6 september 2015
- Sint op het dak op zaterdag 21 november 2015 

Ten behoeve van het bovenstaande is 
tevens, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven voor:
- het afsluiten van de Jan van Goyenstraat op de 

zondagen 7 juni en 6 september 2015 van 07.00 
uur tot 19.00 uur

- het afsluiten van één rijrichting van de Jan van 
Goyenstraat vanaf 16.30 uur en de gehele Jan 
van Goyenstraat van 17.00 uur tot 18.00 uur op 
zaterdag 21 november 2015.

De Jan van Goyenstraat zal tijdens deze data 
worden afgesloten tussen de Lucas van Leydenlaan 
en het Adriaan van Ostadeplein.

Promotieactie
Op 10 maart 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
voor het houden van een promotieactie voor het 
invullen van een enquête met betrekking tot het 
havengebied op zondag 15 maart 2015 van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Tijdens deze actie zal o.a. live, 
onversterkte muziek ten gehore worden gebracht 
vanaf een ponton in de Heemsteedse haven.

In verband met het bovenstaande mag, op zondag 
15 maart 2015, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de ventweg van de Heemsteedse Dreef (tussen Van 
den Eijndekade en Havenstraat) van 11.00 uur tot 
17.00 uur worden afgesloten voor het autoverkeer.

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

Drank- en horecavergunning
Op 2 maart 2015 heeft de burgemeester besloten 
een drank- en horecavergunning voor het 
uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan 

Red Orchids Modern Asian Cuisine, Zandvoortselaan 
145.

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 maart 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen het toekennen van een 
  gereserveerde gehandicapten-
  parkeerplaats nabij appartement 
  Bartoklaan 63 (niet openbaar)
20.30 uur   bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het 

  bouwen en afwijken van het 
  bestemmingsplan voor het vergroten van 
  een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
  het verhogen van de daknok van de 
  zijaanbouw op het perceel Von Brucken 
  Focklaan 15 (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een besluit met 
  betrekking tot handhavingsverzoek 
  avondopenstelling lunchroom gelegen 

  aan de Jan van Goyenstraat 2 (openbaar)

Bovenstaande 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.

Nieuwe Regelgeving bijdrage vervoer Jeugd-GGZ
Nieuwe regelgeving: Criteria voor het behandelen 
van een verzoek om (een bijdrage in de kosten van 
het eigen) vervoer van en naar instellingen voor 
hulp in het kader van de Jeugd-GGZ

Op 17 februari 2015 heeft het college de criteria 
voor het behandelen van een verzoek om (een 
bijdrage in de kosten van het eigen) vervoer van 
en naar instellingen voor hulp in het kader van 

de Jeugd-GGZ vastgesteld. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verwijdering fiets hoek Binnenweg - Cloosterlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte damesfiets, merk Azor , met 

lekke voorband, zonder verlichting en defect 
voorspatbord, ter hoogte van de hoek 
Binnenweg- Cloosterlaan. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 

voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 

of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets 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 publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



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’.




