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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

Vergadering
 raadscommissies 

april
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- Straatspeelavonden
- Omgevings-
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Wisseling van 
de wacht in de 
Heemsteedse 
gemeenteraad
In een bijzondere gemeenteraadsvergadering 
op donderdag 29 maart is afscheid genomen 
van de oud-raadsleden en zijn de pas gekozen 
raadsleden benoemd. Burgemeester Astrid 
Nienhuis reikte aan Wim Heeremans en Johan 
Maas een Koninklijke onderscheiding uit. Beide 
zijn benoemd als Lid in de orde van Oranje 
Nassau voor hun raadswerk in de afgelopen 
jaren.

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.

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een subsidiebudget 
beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied 
van archeologie. Wilt u in 2018 een activiteit 
organiseren die het sporten van jongeren, 
ouderen, minder validen of topsporttalenten 
stimuleert? Voor sportactiviteiten is in 2018 een 

subsidiebudget beschikbaar van € 15.000. Op 
het gebied van archeologie is er een budget 
van maximaal € 1.500 beschikbaar. Mogelijk 
komt uw initiatief in aanmerking voor een 
subsidie van de gemeente Heemstede. Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanvraagformulieren 
op www.heemstede.nl (zoekwoord: subsidie)

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.

Vergaderingen raadscommissies april
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden openbare vergaderingen 
op respectievelijk 10, 11 en 12 april 2018 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. 

Agenda commissie Samenleving:
- Agenda commissie Samenleving 10 april

2018
- Spreekrecht burgers
- Amendement Beter beeld van het

minimabeleid
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief

Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen:
- Agenda commissie Middelen 11 april 2018
- Spreekrecht burgers
- Voorziening wegen (A-stuk)

- Voorziening onderhoud bruggen en
beschoeiingen (A-stuk)

- Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-
2022, voornemen tot vrijgave voor inspraak
(B-stuk)

- Verantwoording 2017 en globale begroting
2019 Metropoolregio Amsterdam (B-stuk)

- Uitkomsten burgeronderzoek
Waarstaatjegemeente najaar 2017 (C-stuk
op verzoek van PvdA)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 12

april 2018
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-omgevingsvergunning

nieuwbouw polikliniek SEIN - Meer en
Bosch (B-stuk)

- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning nieuwbouw

polikliniek SEIN - Meer en Bosch (A-stuk)
- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
raadscommissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
hiervoor voorafgaand aan de betreffende 
vergadering aanmelden via de hieronder 
genoemde contactgegevens.

Vergaderstukken en contactgegevens
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 

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 2018
Op 6 maart 2018 heeft het college het 
Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 
2018 vastgesteld. Dit Verstrekkingenboek 

is op 29 maart 2018 in werking getreden. 
Het Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 
2017 is hiermee vervallen. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Antonis Duycklaan 6, vergroten dakkapel

op voor- en achtergevel en plaatsen op
zijgevel, wabonummer 270155, ontvangen
22 maart 2018

- Prinsessenhof 27, het optrekken van
de achtergevel, wabonummer 268752,
ontvangen 19 maart 2018

- Raadhuisstraat 27, wijziging
achtergevel begane grond en plaatsen
toegangstrappen, wabonummer 269933,
ontvangen 21 maart 2018

- Zandvoortselaan 167, aanbrengen nieuwe
winkelpui in verbrede gevelopening,
wabonummer 270040, ontvangen 22 maart
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 51, het plaatsen van 1

reclamebord, wabonummer 258405,
verzonden 27 maart 2018

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 150, het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,

wabonummer 262340, verzonden 28 maart 
2018

- Schouwbroekerstraat 5, het plaatsen van
een dakopbouw, wabonummer 264661,
verzonden 28 maart 2018

- Vondelkade 32, het doorbreken van een
muur in keuken/woonkamer, wabonummer
267229, verzonden 28 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’.

Straatspeelavonden
Op 26 maart 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan WIJ Heemstede 
voor het houden van straatspeelavonden van 
18.30 tot 20.30 uur op: 

- Woensdag 9 mei 2018 op het
Haringvlietplantsoen

- Woensdag 16 mei 2018 op het speelterrein
aan het Rhododendronplein

- Woensdag 23 mei 2018 op het speelterrein
aan het Jan Miense Molenaerplein

- Woensdag 30 mei 2018 in de Ooievaarlaan
- Woensdag 6 juni 2018 in de Slotlaan

- Woensdag 13 juni 2018 op het
Sweelinckplein

- Woensdag 20 juni 2018 in de Zeelandlaan
- Woensdag 27 juni 2018 in de Dr.

Schaepmanlaan
- Woensdag 4 juli 2018 op het speelterrein

aan de Anna Blamanlaan
- Vrijdag 13 juli 2018 op het asfaltplein achter

basisschool De Evenaar
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
ondergenoemde straten af te sluiten tussen 
17.30 en 21.30 uur op:

- Woensdag 9 mei 2018: het
Haringvlietplantsoen vanaf Amer;

- Woensdag 30 mei 2018: de Ooievaarlaan
tussen de Jan van Gentlaan en de
Pelikaanlaan;

- Woensdag 6 juni 2018: de Slotlaan tussen
Leeghwaterlaan en Ir. Lelylaan;

- Woensdag 20 juni 2018: de Zeelandlaan
tussen de Overijssellaan en de Brabantlaan;

- Woensdag 27 juni 2018: de Dr.
Schaepmanlaan tussen Goeman
Borgesiusstraat en de Abraham Kuyperstraat;

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

In- en uitrit Rijnlaan 55
Op 28 maart 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 
en uitrit aan te leggen bij Rijnlaan 55, 2105 XJ 
in Heemstede.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Slotlaan 11, het verhogen van de

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

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




