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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

Goede vrijdag 3 april 
Raadhuis ‘s middags 

gesloten!

Gratis advies over onderhoud en behoud van uw bomen via de gemeente

Nieuwe regels voor kappen van bomen
Met ingang van april 2015 heeft u geen 
vergunning meer nodig voor het  kappen 
of ingrijpend snoeien van bomen, tenzij 
het gaat om bomen die zijn opgenomen 
op de gemeentelijke Bomenkaart. Op deze 
Bomenkaart staan de bomen en boomzones 
die zó belangrijk zijn voor het groene karakter 
van Heemstede, dat ze een beschermde status 
hebben.

Heemstede staat voor groen. In een groene 
omgeving is het prettig wonen, werken en spelen. 
Daarom besteedt de gemeente veel aandacht aan 
planten en bomen in parken en woonwijken. Nog 
meer groen is van harte welkom: met de bomen 
en planten in uw tuin draagt u bij aan een groene 
woonomgeving. 

Gratis advies
Vermoedt u dat een boom in uw tuin ziek is, of 
onveilig voor de omgeving? Om te voorkomen 
dat u onbedoeld een gezonde boom kapt, kunt u 
gratis advies inwinnen bij een deskundige van de 
gemeente. Hij informeert u over het onderhoud en 
behoud van bomen. Ook kunt u tips krijgen: waarop 
moet u bijvoorbeeld letten als u uw tuin opnieuw 
gaat inrichten of als u gaat verbouwen?
Voor dit adviesgesprek kunt u een afspraak maken 
met Han van der Aar, tel. 023-5485778.

Extra bescherming voor bijzondere 
bomen en grotere groengebieden
Voor het kappen en ingrijpend snoeien van de 
bomen die op de Bomenkaart staan, is vanaf 1 april 
nog steeds een (omgevings)vergunning nodig. 
Eigenaren van dergelijke bomen of 
boomzones zijn hierover geïnformeerd door de 
gemeente. 

Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/bomenkaart.

Woensdagmiddag 8 april 
Bijeenkomst voor bewoners over 
criminaliteit 
Op woensdagmiddag 8 april 2015 organiseert 
de gemeente Heemstede een bijeenkomst 
voor bewoners van De Glip en omgeving over 
criminaliteit. Tijdens deze bijeenkomst geeft 
een ex-rechercheur uitleg over diverse vormen 
van criminaliteit. Ook krijgt u tips en trucs om 
u hiertegen te wapenen. Zo kunt u bepaalde 
vormen van criminaliteit eerder herkennen en 
weten wat u kunt doen om te voorkomen dat u 
slachtoffer wordt.

Tijdens de bijeenkomst komen verschillende 
vormen van criminaliteit en fraude aan de orde zoals 
woningovervallen, babbeltrucs, inbraak, straatroof, 
internetfraude, bankfraude en pinpasfraude. Ook 
leert u hoe u veilig kunt kopen op internet en hoe 
u kunt betalen zonder het risico te lopen uw geld 
kwijt te raken. 

De bijeenkomst is bij Casca De Princehof, 
Glipperweg 57-59 in Heemstede en duurt van 15.00 
tot 17.00 uur. Inloop met koffie vanaf 14.30 uur. 

Meer informatie en aanmelden
Stuur een e-mail naar postbusveiligheid@
heemstede.nl. Vermeld hierin uw naam, 

telefoonnummer en het aantal deelnemers. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 023-5485745. Het aantal 
plaatsen is beperkt, deelname is op volgorde 
van aanmelding. De bijeenkomst is in eerste 
instantie voor bewoners van de wijk De Glip en 
omgeving. Woont u elders in Heemstede en wilt u 
ook graag komen, neem dan even contact op via 
bovengenoemd telefoonnummer.
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Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oosterlaan 6, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 21116, ontvangen 16 maart 2015
- Herenweg 126F, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 21215, ontvangen 17 maart 2015
- Frederik van Eedenplein 31, het uitbreiden 

van de badkamer op de eerste verdieping, 
wabonummer 19753, ontvangen 17 maart 2015

- Binnenweg 137, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 19484, ontvangen 18 maart 2015

- Breitnerweg 8, het plaatsen van een steiger, 
wabonummer 21256, ontvangen 18 maart 2015

- César Franklaan 17, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 21257, 

 ontvangen 19 maart 2015

- Raadhuisstraat 67, het plaatsen van lichtreclame, 
wabonummer 18165, ontvangen 20 maart 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 28, het plaatsen van een 

erfafscheiding en een berging, wabonummer 
20999, ontvangen 11 maart 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.

- César Francklaan 17, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 21257, ontvangen 

 19 maart 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)
- Johannes Vermeerstraat 35A, het kappen 
 van 1 populier, wabonummer 20730, 
 verzonden 27 maart 2015
- Landzichtlaan 56, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 19853, 
 verzonden 27 maart 2015
- Chrysanthemumlaan 4, het kappen van 1 berk, 

wabonummer 20779, verzonden 30 maart 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vrijdag 3 april
Binnenlopen bij de 
burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij 
burgemeester Marianne Heeremans. De 
inloopochtend vindt plaats op vrijdag 3 april 
2015 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.

Woensdag 15 april 19.30 uur
Inloopavond over herinrichtingsplan 
Piersonstraat e.o.
In 2016 wordt de riolering van de Dr. N.G. 
Piersonstraat en omgeving vervangen. Tegelijkertijd 
worden dan ook andere werkzaamheden verricht 
in deze omgeving. In samenwerking met een 
klankbordgroep van wijkbewoners heeft de 
gemeente een voorlopig ontwerp voor de 
herinrichting van dit gebied opgesteld. Van 2 april 
tot en met 15 mei 2015 kunt u reageren op de 
plannen. Ook is er op woensdag 15 april tussen 
19.30 uur en 21.00 uur een inloopavond in de 
Burgerzaal van het raadhuis.

Meer informatie over het herinrichtingsplan vindt u 
op www.heemstede.nl >Plannen en projecten. Hier 
kunt u de tekeningen van het plan downloaden en 
een toelichting hierop lezen. De tekeningen zijn op 

groot formaat ook te zien tijdens de inloopavond 
en tijdens openingstijden in de publiekshal van het 
raadhuis.

Vergaderingen raadscommisies
De raadscommissies, Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden in april een openbare vergadering 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De 
raadscommissie Ruimte komt deze maand twee 
keer bijeen waarvan een keer besloten.

Commissie Samenleving dinsdag 7 april 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

7 april 2015
- Spreekrecht burgers
- Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs 2015
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Sociaal Domein
- Terugkoppeling stand van zaken regionale 

ombudsman Sociaal Domein
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 8 april 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 8 april 

2015

- Spreekrecht burgers
- ISV-bijdrage opwaardering Oude Kerk (A-stuk)
- Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015 (A-stuk)
- Vaststellen Verordening op de Auditcommissie 

Heemstede (A-stuk)
- Vaststellen voorstellen werkgroep begroting 

(A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 9 april 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 9 april 

2015
- Spreekrecht burgers
- Vaststelling bestemmingsplan Havendreef 

(A-stuk)
- Ontwerp-omgevingsvergunning en anterieure 

overeenkomst 8 woningen Nijverheidsweg 3 
(B-stuk)

- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3 (A-stuk)

- Onderhoud wegen (B-stuk)
- Onkruidbestrijding op verharding: evaluatie 2014 

en uitvoering 2015 (B-stuk)

- Uitgangspunten Huisvestingsverordening 2015 
(B-stuk)

- NS voorstel gratis bewaakte stalling station 
(B-stuk)

- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Besloten vergadering commissie Ruimte 
maandag 13 april 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 
- Strategische aankoop
- Manpadslaangebied
- Watertoren
- Spaarnelicht



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’.

Raadsbesluiten 26 maart 2015
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Baggerplan 2015-2024

- Aankoop perceel grond uit faillissement Vegeka 
Ontwikkeling B.V.

- Solidariteit bij betaling en gebruik van 
jeugdhulpvoorzieningen (1e tranche)

- Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032

- Aandachtspunten voor Gedragscode n.a.v. 
opmerkingen Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer RA 
in zijn rapportage onroerend goedtransactie 
wethouder Kuiper 2013

- Bekrachtigen geheimhouding bijlage




