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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:
- Omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Kunstbeurs

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Enquête over afvalinzameling 
in Heemstede
De gemeente Heemstede nodigt alle inwoners 
uit deel te nemen aan een enquête over de 
afvalinzameling in de gemeente. Tot 3 april 
kunt u uw mening geven over onder ander het 
serviceniveau, het gebruik van inzamelmiddelen en 
de manieren van afvalscheiding. Met deze inbreng 
wil de gemeente het gescheiden inzamelen van 
afval verbeteren.
Kijk voor uitgebreide informatie over veranderingen 
in afvalinzameling en het invullen van de online 
enquête in het nieuwsbericht op www.heemstede.
nl. U kunt ook een papieren enquêteformulier 
afhalen bij de publieksbalie in het raadhuis.

Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen 
zonder afval te laten leven? Gemeente Heemstede 
en gemeente Bloemendaal roepen hun inwoners 
op om het te proberen! De gemeenten starten met 
de zogenoemde 100-100-100-actie die loopt van 10 
april tot en met 19 juli.
U zich aanmelden via 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl

1 van de 100? 
Durft u deze uitdaging aan? Elk huishouden mag 
meedoen: van jong tot oud, van alleenstaand 
tot samenwonend, met of zonder kinderen. 
Via een online platform krijgen deelnemers 
weekopdrachten én tips die hen helpen in de 
uitdaging tot een afvalvrij leven. Het beetje 
restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de 
afvalmeter op de website. In andere gemeenten is 
met dit experiment al gebleken  dat het mogelijk is 
om veel minder afval te produceren. Dit lukt door 
goed afval te scheiden (afval = grondstof ) en na te 
denken bij de aankoop van producten.  
Deelnemers kunnen op 

Oproep aan inwoners van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal

100 huishoudens in 100 dagen 100% afval-vrij

heemstedebloemendaal.100-100-100.nl ervaringen, 
foto’s, video en tips delen. Dit is openbaar en voor 
iedereen te volgen. 

Startbijeenkomst
De deelnemers krijgen vervolgens een uitnodiging 
voor de startbijeenkomst op woensdag 5 april 
in het raadhuis van Heemstede (of kunnen naar 
de startbijeenkomst op maandag 3 april in het 
dorpshuis Vogelenzang).

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.

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via www.heemstede.nl/
meldpuntwoonomgeving. Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62



G-voetbal WSV 30 G1-HBC G1: 1-4  
‘Door de bank genomen’
Heemstede - ‘De bank’, we 
maken er dagelijks gebruik 
van. Voor het geldverkeer, om 
op te zitten of een lekker dut-
je te doen. Door de bank ge-
nomen hechten we er ver-
der weinig waarde aan. In het 
voetbal is dat anders. Daar is 
het de plek voor de spelers 
die niet in de basis staan en 
in de geschiedenis blijkt de 
waarde van de bank het ver-
schil te kunnen maken tus-
sen kampioen worden of niet. 
Bij HBC ontbraken zaterdag 
4 spelers die hun kwaliteiten 

bewezen hebben en vaak een 
vaste waarde zijn in het team. 
Hoe mooi is het dan dat de 
bank moeiteloos de openge-
vallen plekken in kan vullen.
Coach Jan stuurde het acht-
tal de wei in, met de eenvou-
dige opdracht uit te gaan van 
de eigen kracht en zo drie 
punten mee naar Heemste-
de te nemen. Arjen, wie an-
ders, opende de score en 
zette daarmee een belangrij-
ke stap in de goede richting. 
Was het de gemakzucht, was 
het de scheidsrechter die het 

heel kort hield, of kwam het 
door het tekort aan wissel-
spelers, hoe dan ook WSV 30 
nam het spel over en maakte 
weer gelijk.
In de rust werd ook niet he-
lemaal duidelijk waar het nou 
aan lag. Wel duidelijk was dat 
er door een blessure van Tho-
mas nu helemaal geen bank 
meer was. De tweede helft 
begon met het laten zien hoe 
er eerder die week getraind 
was. Door korte combinaties, 
waarbij iedereen bij betrok-
ken wordt, de weg naar het 

doel vinden. Jeroen wist uit 
een spelhervatting Martijn te 
vinden die verwoestend uit-
haalde. 1-2. Martijn had tot 
man van de match gekozen 
kunnen worden. Door zich 
te concentreren op zijn eigen 
spel kwam hij steeds beter 
in de wedstrijd. En door as-
sists van hem kon Arjen het 
met nog twee doelpunten af-
maken. De 1-4 had nog meer 
kunnen worden, maar helaas 
troffen schoten van Jeroen 
slechts de lat.

Vanuit zijn luxe zetel zag 
coach Jan, met een tevre-
den glimlach, dat de kampi-
oenkansen nog volop aanwe-
zig zijn...

Dansen als
een ‘Popster’

Heemstede - Op vrijdag 7 
april kun je uit je dak gaan tij-
dens de kinderdisco in Plexat 
de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede. De aan-
vang is 19.00 uur en om 21.00 
uur is het einde van de dis-
co-avond.
De disco is bestemd voor 
kinderen. Bij binnenkomst 
worden naam en telefoon-
nummer van het kind geno-
teerd, zodat ouders hun kind 
zorgeloos kunnen achterla-
ten. Entree: 3,- euro inclusief 
iets lekkers en drinken. Op-
geven is niet nodig! 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
- Meerweg 27, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 127562, ontvangen 8 maart 2017
- Valkenburgerlaan 58, het uitbreiden van de 1e 

verdieping met dakterras, wabonummer 128864, 
ontvangen 10 maart 2017

- Heemsteedse Dreef 153, het plaatsen van een 
geluiddempende haagdragende erfafscheiding, 
wabonummer 129225, ontvangen 13 maart 2017

- Glipper Dreef 191, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 129884, ontvangen  
14 maart 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Lorentzlaan 65, het plaatsen van een opbouw 

op een garage / berging, wabonummer 120946, 
verzonden 24 maart 2017

- Jan Miense Molenaerplein 9, het wijzigen 
van de voorgevel in de oorspronkelijke staat, 
wabonummer 123907, verzonden 24 maart 2017

- Eerelmanstraat 1, het uitbreiden van het 
woonhuis op de 1e en 2e verdieping, vergroten 
dakkapel op het zijgeveldakvlak en plaatsen 
toegangspoort, wabonunmmer 117891, 
verzonden 24 maart 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes 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’. 

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, telefoonnummer 023-
5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.

De 5e editie vindt plaats in 
Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16 in Heemstede. 
Kijk voor het programma op 
heemsteedsekunstbeurs.nl

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2017
Op 14 maart 2017 heeft het college 
van Burgemeester en wethouders het 
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2017 vastgesteld. Hiermee komt 

het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2013 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.




