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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

Gemeenteraads-
verkiezingen 

21 maart
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Inloopochtend burgemeester Astrid Nienhuis
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.

Voortgang verbouw 
Julianaplein 1
Het bibliotheekgebouw aan het 
Julianaplein wordt omgebouwd tot 
een multifunctioneel pand. De meest 
grootschalige werkzaamheden vinden nu 
plaats op de begane grond; bij de overige 
verdiepingen is het afwerken al verder 
gevorderd. 
Op de foto de aanbouw van een nieuwe 
entree aan de kant het Julianaplein.

Gemeenteraadsverkiezingen en 
referendum 21 maart 
Alle kiesgerechtigden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en het 
referendum op woensdag 21 maart hebben 

recent één of meerdere stempassen 
ontvangen. Wilt u meer weten over de locaties 
van de stembureaus, het geven van een 

volmacht of welk legitimatiebewijs nodig is bij 
het uitbrengen van uw stem? Kijk op 
www.heemstede.nl/verkiezingen

Stichting MEERGroen geeft bomen en struiken weg 
op het Raadhuisplein
Op zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 
16.00 uur houdt Stichting MEERgroen in 
samenwerking met de gemeente een bomen- 
en struikenmarkt op het terrein voor het 
gemeentehuis in Heemstede.

Het aanbod is zeer divers. Alle bomen en 
struiken zijn zaailingen uit verschillende 
groengebieden in Heemstede. Hoe ‘groener’ 
iemand zijn tuin of terrein wil inrichten, 
hoe meer bomen er mee mogen. Voor het 

transport moet u wel zelf verpakkingsmateriaal 
meenemen.

Kijk voor meer informatie op 
www.stichtingmeergroen.nl 

Hek met klimaatadaptieve beplanting langs Cruquiusweg
Tussen 19 en 23 maart plaatst de gemeente 
een hek langs de zuidelijke rijbaan van de 
Cruquiusweg (N201) tussen het Wipperplein 
en het tankstation. Het hek vervangt de 
bestaande beplanting die in de afgelopen 
jaren in kwaliteit is teruggelopen.

Tegen het hekwerk komt zogenaamde 
klimaatadaptieve beplanting te staan. 
Deze beplanting is zeer goed in staat de 
lucht te zuiveren en de omgeving schoner 
te houden. Dit komt onder andere door 
een groot bladoppervlak met veel en fijne 

beharing waarmee fijnstof uit de lucht 
kan worden opgevangen. De aanplant is 
in handen van Stichting MEERGroen, een 
vrijwilligersorganisatie waar de gemeente op 
een aantal groene locaties al mee samenwerkt.

Vrijwilligers met groene vingers
Het voorjaar komt er weer aan! Wil je de 
handen uit de mouwen steken? Dan kun je 
meehelpen met licht onderhoud van diverse 
tuinen (gras maaien, borders bijhouden) 
of het beheer van natuurgebieden (zagen, 
aanplanten en snoeien). Vraag ons naar de vele 
mogelijkheden!

Taalcoaches
Ben jij die taalcoach die de vluchtelingen wil 
helpen met onze taal? Naast het volgen van 
een cursus Nederlands is er grote behoefte aan 
het oefenen van de taal en het helpen bij het 
huiswerk, je kunt ze hierbij ondersteunen! 

Vrijwilligers Begeleide-Omgangs-
Regeling Humanitas
Als vrijwilliger Begeleide-Omgangs-Regeling 
help je bij de omgang tussen kinderen en hun 
ouders bij scheiding. Jouw doel is te werken 
aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin 
kind en ouders zich vrij voelen bij elkaar. De 
ontmoeting tussen uitwonende ouder en kind 
vindt zoveel mogelijk plaats op een neutrale 
plek. Je begeleidt hen één dagdeel per 
2 weken voor maximaal 6 maanden.

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

Aan de slag als vrijwilliger 
Vacature Top 3 - maart 2018

Spaarne Lenterace 27 mei 2018
Op 12 maart 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Koninklijke Roei- 
en Zeilvereniging ‘t Spaarne voor het houden van 
de Spaarne Lenterace op de Ringvaart en Het 

Spaarne op 27 mei 2018 van 9.00 tot 17.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Tooropkade vanaf de Anton Mauvestraat, het 

Marisplein (aan de zijde van Het Spaarne) en de 
J.H. Weissenbruchweg tot splitsing Breitnerweg 
af te sluiten tussen 07.00 en 18.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.



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’.

In- en uitrit 
Heemsteedse Dreef 1
Op 7 maart 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een 
in- en uitrit aan te leggen bij Heemsteedse 
Dreef 1, 2103 LL Heemstede.

Verkeersbesluit Leidsevaartweg
Het invoeren van een geslotenverklaring voor 
vrachtauto’s en autobussen in plaats van de 
breedtebeperking op de Leidsevaartweg 
tussen de Zandvoortselaan en Bennebroek 

(gemeentegrens Heemstede/Bloemendaal). 
De volledige tekst van het verkeersbesluit 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt 
vanaf 12 maart 2018 zes weken ter inzage in 

het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt 
u een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor
‘bezwaar maken bij reguliere procedure’

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 54, het plaatsen van een

dakopbouw, wabonummer 261381,
ontvangen 26 februari 2018

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 150, het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 262340, ontvangen
28 februari 2018

- Lombokstraat 27, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 261239,
ontvangen 26 februari 2018

- Lorentzlaan 68, constructieve doorbraak
verdiepingsvloer t.b.v het maken van
een trapsparing,  wabonummer 260937,
ontvangen 24 februari 2018

- Oudemanslaan 5, het verhogen van de kap,
wabonummer 261960, ontvangen

28 februari 2018
- Slotlaan 11, het verhogen van de

kapconstructie en plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 262234,
ontvangen 28 februari 2018

- Vondelkade 12, het plaatsen van
een haagdragende erfafscheiding,
wabonummer 261624, ontvangen
27 februari 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Lorentzlaan 68,  constructieve doorbraak

verdiepingsvloer t.b.v. het maken van
een trapsparing, wabonummer 260937,

verzonden 12 maart 2018
- Vondelkade 12, het plaatsen van een

haagdragende erfafscheiding, wabonummer 
261624, verzonden  8 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 omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Von Brucken Focklaan 27, het plaatsen van

een dakopbouw, wabonummer 260591
ontvangen 22 februari 2018

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Leidsevaartweg 11, het plaatsen van een

aantal prefabboxen en hekwerken voor
de oprichting van een bedrijvenpark,
wabonummer 251381, ontvangen
22 januari 2018

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

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Roemer Visscherplein
Op 29 november 2017 is een aanvraag 
voor een standplaatsvergunning voor een 
mobiele verkoopwagen ingediend die ook 
moet worden opgevat als een aanvraag 
omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan.

De aanvraag is voor een standplaats voor:
Locatie: Roemer Visscherplein 

(de plaats van de 
oliebollenkraam)

Periode:  tot 1 januari 2023, met 
uitzondering van de 
maanden december

Dagen/tijden:  donderdag van 10.00 tot 
18.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 18.30 uur

Dossiernummer:  265681

Het gaat om een standplaatsvergunning 
op grond van artikel 5:18 van de Algemene 
plaatselijke verordening 2017. Bij strijd met 
het geldende bestemmingsplan moet de 
standplaatsvergunning worden geweigerd. 
Omdat de standplaats in strijd is met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan 
‘Woonwijken Noordwest’, moet de aanvraag 
ook worden aangemerkt als een aanvraag 
omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan.

Omdat wij vanwege een administratieve 
fout niet binnen de wettelijke termijn 
hebben besloten, is nu van rechtswege een 
omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan verleend.
Omdat de omgevingsvergunning van 
rechtswege is verleend heeft geen 

belangenafweging plaatsgevonden. Als 
belanghebbenden in bezwaar gaan, zal alsnog 
een belangenafweging plaatsvinden.

De werking van de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning wordt opgeschort 
totdat de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift is verstreken of, als 
bezwaar is gemaakt, op dit bezwaarschrift 
is beslist. De vergunninghouder kan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken de opschorting op te heffen.
De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift is 6 weken. De termijn start met 
ingang van de dag na die waarop het besluit 
bekend is gemaakt.

Nu de omgevingsvergunning van 
rechtswege is verleend, hebben wij ook 

de standplaatsvergunning verleend. 
Met de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan, is de weigeringsgrond 
voor de standplaatsvergunning (strijd met het 
bestemmingsplan) komen te vervallen. De 
vergunning is op 14 maart 2018 verzonden. 
Belanghebbenden kunnen tegen deze 
vergunning bezwaar maken. De termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift is 
6 weken. De termijn start met ingang van de 
dag na die waarop het besluit is verzonden.

Contact
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met de heer M. Jansen van de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht via (023) 5485752 
of per email: gemeente@heemstede.nl.




