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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

In deze uitgave:
- Binnenlopen bij de 
 burgemeester
- Bekendmakingen

Vergadering 
gemeenteraad 30 maart

Nationale 
Compostdag en 
Begin van iets 
moois-festival
Op zaterdag 25 maart tussen 9.00 en 16.00 uur deelt 
Meerlanden weer gratis MeerCompost uit bij de 
milieustraat aan de Cruquiusweg 47. Een bedankje 
van de gemeenten en Meerlanden aan bewoners 
voor hun inspanningen om organisch afval uit 
keuken en tuin (GFT) gescheiden aan te leveren. 
Het scheiden van GFT is letterlijk het begin van iets 
moois; het levert goede kwaliteit compost dat de 
bodem van (moes)tuinen energie geeft.

Nieuw dit jaar is het Begin van iets moois-festival 
op de hoofdlocatie van Meerlanden aan de 
Aarbergerweg 41 in Rijsenhout. Van 9.00 tot 15.00 
uur bent u welkom op het festivalterrein en kunt u 
leuke activiteiten doen met het hele gezin. Toegang 
is gratis en u ervaart op dit unieke festival dat afval 
niet het einde is, maar het begin van iets moois. 
Kijk voor uitgebreide informatie over het 
programma op beginvanietsmoois.nl/festival

Informatieavond Warm Wonen
Zat u er deze winter warm en comfortabel bij 
en weet u wat afgelopen jaar uw energiekosten 
waren? Wilt u uw huis energiezuiniger en 
comfortabeler maken maar weet u niet waar te 
beginnen? HeemSteeds Duurzamer organiseert 
samen met de gemeente Heemstede op 27 maart 
een informatieavond over het verduurzamen en 
comfortabel maken van uw woning.

Wanneer:  27 maart 2017 van 20.00 tot 22.00 uur, 
 inloop vanaf 19:30 uur

Waar:  Raadhuis Heemstede, 
 Raadhuisplein 1.

Aanmelden: via info@heemsteedsduurzamer.nl 
 onder vermelding van 
 ‘Warm Wonen 27 maart’

Kijk voor uitgebreide informatie op www.heemstede.nl > Wonen> Duurzaamheid> HeemSteeds Duurzamer.

Workshop ’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op donderdag 
20 april van 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur de workshop 
‘Tieners laten meewerken’ in het gemeentehuis van Heemstede. Deze 
bijeenkomst is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 
jaar is gratis. In deze workshop wordt aandacht besteed aan enkele 
oorzaken van het niet willen meewerken van tieners. Waar loopt 
u precies tegenaan bij het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunt u hierbij gebruiken? Wat zijn de valkuilen 
en hoe kunt u uw kind stimuleren om mee te werken? Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanmelding op www.cjgheemstede.nl.



Vrijdag 7 april
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 7 april van 10.00 
tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 30 maart 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 maart 

2017
- Vragenuur
- Aanbieden en presenteren ontwerp haven van 

Heemstede door het Havenlab
- Uitvoeringsprogramma visie winkelcentra 

Heemstede
 Tweede termijn commissiebehandeling. 
 Bespreking voor zienswijze, niet voor besluit.
- Bijzondere verordening incidentele subsidies 

Verklaringen Omtrent Gedrag Heemstede 2017

- Erfgoedverordening Heemstede 2017
- Definitief Ontwerp Wilhelminaplein: beschikbaar 

stellen krediet uit ISV-budget*
- Tekstvoorstel oproep organiseren intocht 

Sinterklaas
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 30 maart 2017
- Wat verder ter tafel komt

* Wordt verwacht.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Bekendmakingen Wet milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede, op grond van artikel 
2.20 en 2.22 tweede lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften met betrekking tot 
geluidnormen op aan de Brandweerkazerne 
Heemstede, Nijverheidsweg 42 te Heemstede. 
Deze voorschriften zijn voor onbepaalde tijd van 
toepassing op de inrichting.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 23 maart 
tot 4 mei 2017 ter inzage bij Omgevingsdienst 
IJmond, in de publiekshal van het gemeentehuis in 
Heemstede en via www.odijmond.nl

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 4 mei 2017 kan door belanghebbenden een 
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede, afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
Raadhuisplein 1, 2100 AJ Heemstede. Ook kan 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd 
ingeval van spoedeisende belangen bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrechtspraak, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van gemeente Heemstede 
bekend dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit van het oprichten of veranderen 
van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering van 
artikel 8.41, vierde lid, van de Wet milieubeheer.

- Atelier NW, Wilhelminaplein 14
- A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) 

B.V., Binnenweg 67
- Côte, Zandvoortselaan 10
- Kledingreparatie Wilhelmina, Wilhelminaplein 22
- Merks Techniek Heemstede B.V., 
 Nijverheidsweg 24
- Spring Heemstede, Jan van Goyenstraat 18

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Verwijdering 
aanhangwagens
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 7 maart 2017 de volgende voertuigen 
aangetroffen:
- Een enkelassige aanhangwagen met blauwe 

open opbouw op het trottoir aan de Bernard 
Zweerslaan, ter hoogte van huisnummer 10

- Een enkelassige aanhangwagen dichte witte 
opbouw op een parkeerplaats aan de Iepenlaan, 
ter hoogte van huisnummer 2

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgen tot en met 5 april 2017 de gelegenheid 
hun aanhangwagens van de weg te verwijderen. 
Als de betreffende aanhangwagens binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd, worden deze 
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 de aanhangwagen ophalen 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.

Verwijdering 
gemeentelijke bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen, onder 
voorbehoud van verkoop grond:
- 5 eiken in de zijberm van de Glipper Dreef ter 

hoogte van Anna Blamanlaan 1 t/m 9 (oneven)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 5 
april 2017 reageren via gemeente@heemstede.nl 
of telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Beleidsregel Peuter+ 2017
Op 28 februari 2017 heeft het college de 
Beleidsregel Peuter+ 2017 vastgesteld. Hiermee 
komt de Beleidsregel Peuter+, zoals vastgesteld 

bij collegebesluit van 1 april 2014, te vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Bomenweggeefdag: 
gratis bomen voor 
iedereen!
Stichting MEERgroen organiseert op vrijdag 
24 maart tussen 9.30 en 11.30 uur speciaal 
voor Heemstede een Bomenweggeefdag.
Iedereen mag gratis bomen ophalen bij de 
vrachtwagen van MEERgroen bij de brug op 
de Vrijheidsdreef. De bomen zijn zaailingen 
van zo’n 60 inheemse soorten.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Hageveld 15, aanbrengen nooddeur in gymzaal, 

wabonummer 126339, ontvangen 6 maart 2017
- Binnenweg 67, het wijzigen van de gevel, 

wabonummer 127263, ontvangen 7 maart 2017
- Timorstraat 52, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 127642, ontvangen 8 maart 2017,
- Willem Klooslaan 15, uitbreiden woonhuis, 

wabonummer 121558, ontvangen 8 maart 2017
- Camplaan 3, het wijzigen van de voorgevel 

en splitsen praktijkruimte met bovenwoning, 
wabonummer 127602, ontvangen 8 maart 2017

- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 129053, ontvangen 
10 maart 2017

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Händellaan 2a, brandveilig gebruik Spaarne 

Gasthuis, wabonummer 128124, ontvangen 9 
maart 2017,

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen van 

een dakkapel met frans balkon (dakopbouw) 
in achtergeveldakvlak, wabonummer 115058, 
ontvangen 18 januari 2017

- 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 omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jacob de Witstraat 21, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 92982, verzonden 14 maart 2017

- Franz Schubertlaan 4, het verhogen van de 
nok en plaatsen dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 118102, 
verzonden 17 maart 2017

- Glipperpad 1, het verbouwen en uitbreiden van 
het woonhuis, wabonummer 98669, verzonden 
17 maart 2017

- Raadhuisstraat 87, het toestaan van het gebruik 
van het pand als kapsalon, wabonummer 
110480, verzonden 17 maart 2017

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.




