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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

Vergaderingen 
gemeenteraad 
27 en 29 maart

In deze uitgave:
- Besluit wijziging

bebouwde komgrens
Cruquiusweg (N201)

- Omgevings-
 vergunningen

Bewoners uit de wijk Merlenhoven waren 
uitgenodigd om mee te praten over 
afvalinzameling. Waarom willen we steeds 
minder afval? En wat is het nut van afval 
scheiden? 

Inwoners Merlenhoven praatten mee over 
‘Steeds minder afval’

De Stichting Nationale Feestdagen Heemstede 
heeft op alle basisscholen in Heemstede 
bonnen uitgedeeld voor kramen tijdens de 
vrijmarkt op Koningsdag. Eén bon geeft recht 
op een halve kraam. De kinderen kunnen 
deze bon op 3 en 4 april omwisselen voor 
een genummerd bewijs. De verkoop van 
niet-afgehaalde of door scholen ingeleverde 
kraambonnen is op vrijdag 6 april. 

Voorverkoop/omwisselen bon 
(raadhuis Heemstede)
- Dinsdag 3 april 2018 tussen 08.30-11.00 uur
- Woensdag 4 april 2018 tussen 12.00-15.00 uur

Verkoop restant bonnen 
(raadhuis Heemstede)
- Vrijdag 6 april 2018 vanaf 08.30 uur (op=op!)

Kosten 
€11,00 voor een halve kraam 
(graag contant betalen).

(Voor)verkoop kaartjes kramen 
vrijmarkt Koningsdag 2018

Inloopochtend burgemeester Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de 
burgemeester over de gemeente of 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Op vrijdag 6 april 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. Neem 
voor meer informatie of vragen contact op 
met het secretariaat van het college via (023) 
548 58 51.

CJG organiseert workshop ’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
organiseert op dinsdag 17 april van 19.30 
(inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur de 
workshop ‘Tieners laten meewerken’ in het 
gemeentehuis van Heemstede. Deze gratis 
bijeenkomst is voor ouders van kinderen 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. 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 .

Op de ijskoude zaterdag 17 maart deelde 
wethouder Sebastiaan Nieuwland, samen 
met Angeline Kierkels, algemeen directeur 
Meerlanden, zakken compost uit op de 
milieustraat in Heemstede. 
Traditiegetrouw worden inwoners op 
Nationale Compostdag bedankt voor 
het scheiden van hun organisch afval. 
De uitgedeelde compost is gemaakt van 
1.250.000 kilo ingezameld GFT uit de regio.

Compostdag
Op tweede 

paasdag 
maandag 2 april 

is het 
gemeentehuis 

gesloten

In groepen werden ideeën uitgewisseld en 
gediscussieerd. Alle informatie is opgehaald 
en verwerkt. Een volgende bijeenkomst vindt 
plaats in mei/juni.

Het landelijke doel is om in 2020 nog 
maar 100 kg restafval per inwoner per jaar 
te produceren. We scheiden dan 75% van 
ons afval. Tijdens 2 bijeenkomsten stond de 
uitdaging, hoe we tot dit doel komen, centraal. 
De aftrap was een quiz; inwoners konden hun 
kennis over afvalscheiding testen. Ook het nut 
van het scheiden van plastic kwam aan de 
orde. 

Een afvalvrije toekomst bereiken we met 
elkaar. En in de wijk Merlenhoven maken 
we daarmee een start. Dit jaar zou een 
andere manier van afvalinzameling in 
deze wijk starten. Een proef met een derde 
rolemmer is niet doorgegaan nadat inwoners 
een wijkpetitie hadden gehouden. 
Iedereen uit de wijk werd daarna uitgenodigd 
om na te denken over de toekomst van 
afvalinzameling en het scheiden van 
(verschillende soorten) afval in Heemstede. 
Er zijn verschillende manieren en wensen 
rondom afvalinzameling. De bijeenkomsten 
waren een eerste stap om met elkaar te kijken 
hoe we tot de beste manier kunnen komen. 



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’.

Vergaderingen 
gemeenteraad 
27 en 29 maart
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
openbare raadsvergaderingen op 27 en 
29 maart 2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Agenda 27 maart:
- Vaststellen agenda raadsvergadering

27 maart 2018
- Vragenuur

Overige punten:
- Bekrachtigen geheimhouding (Eneco)
- Oordeel van de gemeenteraad over de

rechtmatigheid van de verkiezingen
- Onderzoek van de geloofsbrieven van de

gekozenen op 21 maart 2018
- Lijst van ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt

Agenda 29 maart:
- Vaststellen agenda raadsvergadering

29 maart 2018
- Vragenuur

Overige punten:
- Afscheid van vertrekkende raadsleden
- Beëdiging van de raadsleden die op

21 maart 2018 zijn gekozen in de
gemeenteraad

- Benoemingen in commissies
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.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 via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering �etswrakken verschillende locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Willem Klooslaan, ter hoogte van bushalte

Koediefslaan: een blauwe herenfiets, merk
Rental

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 8c: een
groen/witte damesfiets, merk Union

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 67: een
blauwe damesfiets, merk Gazelle en een
bruine herenfiets, merk Batavus

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 73: een
zwarte damesfiets, merk President

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 99: een
zwarte herenfiets, merk Trek

- Laan van Bloemenhove, ter hoogte van Toko
Vonn: een rode kinderfiets, merk Flamingo,
een blauwe damesfiets, merk Batavus

- Erasmuslaan, hoek Spinozalaan: een blauwe
damesfiets, merk Gazelle, een zwarte
damesfiets, merk Edwards

- Te Winkelhof, ter hoogte van 52: een zwarte
herenfiets, merk Union, een grijze herenfiets,
merk Batavus, een merkloze zwarte
herenfiets en een paarse damesfiets, merk
Compact

- Te Winkelhof, ter hoogte van 30: een
merkloze witte damesfiets en een merkloze
zwarte herenfiets

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

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 28 maart 2018 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in 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 tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

De gemeenteraad heeft op 22 februari 
2018 besloten de bebouwde komgrens op 
de Cruquiusweg (N201) op basis van de 
Wegenverkeerswet 192 meter in zuidoostelijke 
richting te verplaatsen. De volledige tekst 

van het besluit wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant en ligt ook vanaf 21 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
‘Bewaar maken bij reguliere procedure’ in de
rubriek Inzien, reageren, bezwaar maken.

Beleidsregels 
handhaving Wet 
kinderopvang 2018
Op 6 maart 2018 heeft het college de 
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 
2018 vastgesteld. Deze regels treden met 
terugwerkende kracht in werking vanaf 1 
januari 2018. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
 zoek.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 178, het plaatsen van

een haagondersteunende constructie,
wabonummer 265571, ontvangen
14 februari 2018

- Groenendaal 5, het kappen van een
kastanjeboom, wabonummer 267528,
ontvangen 14 maart 2018

- Herenweg 133, vervangen oude brug in
bos, baggeren watergangen Berkenrode,
vervangen 3 duikers, vrijstellen watergang
bos, kap van 40 bomen (essen, elzen,
wilgen) wabonummer 264847, ontvangen
7 maart 2018

- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg, de bouw van 62
woningen (Slottuin), wabonummer 264942,
ontvangen 8 maart 2018

- Lindenlaan 8, het plaatsen van
een dakopbouw, dakkapel op
zijgeveldakvlakken, inpandig verbouwen
woning en bijgebouw voor het realiseren
van 4 wooneenheden, wabonummer
263175, ontvangen 2 maart 2018

- Roemer Visscherplein, realiseren standplaats

verkoopwagen, wabonummer 265681, 
ontvangen 29 november 2017

- Schouwbroekerstraat 5, het plaatsen van
een dakopbouw, wabonummer 264661, 
ontvangen 7 maart 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Groenendaal 5, het kappen van een

kastanjeboom, wabonummer 267528, 
verzonden 16 maart 2018

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van een abeel,
wabonummer 258273, verzonden
13 maart 2018

- Roemer Visscherplein 25, het verbouwen
van de bovenruimte van het restaurant tot
appartementen, wabonummer 247117,
verzonden 12 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 omgevingsver-
gunning voor afwijken bestemmingsplan
- Bronsteeweg 54, het plaatsen van een

dakopbouw, wabonummer 261381,
ontvangen 26 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
- Bronsteeweg 54, het plaatsen van een

dakopbouw, wabonummer 261381,
ontvangen 26 februari 2018

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

Besluit wijziging bebouwde komgrens Cruquiusweg (N201)




