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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

Identiteitsbewijs 
verloren of gestolen? 

Melden bij de gemeente!

Enthousiasme voor Haven van 
Heemstede groot: bedankt!
De Haven blijkt heel veel mensen na aan het hart te 
liggen: ruim 700 mensen reageerden op de oproep 
om mee te denken over de nieuwe inrichting. Bijna 
300 mensen vulden de digitale vragenlijst geheel 

in. Ook de Havenmiddag was gezellig druk, veel 
mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om 
een voorproefje te krijgen van het havengevoel. 
Hartelijk dank! We gaan er mee aan de slag! 

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Wilt u in 2015 een activiteit organiseren die 
het sporten van jongeren, ouderen, minder 
validen of topsporttalenten stimuleert? Voor 
sportactiviteiten is in 2015 een subsidiebudget 
beschikbaar van € 27.500. Op het gebied van 
archeologie is er een budget van maximaal 
€ 3.500 beschikbaar. Mogelijk komt uw 
initiatief in aanmerking voor een subsidie 
van de gemeente Heemstede.

Uw subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 
vóór 1 mei 2015 worden ingediend. Aanvragen voor 
archeologie worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst.
 
Informatie
Alle voorwaarden, verordeningen en het 
aanvraagformulier voor het jaar 2015 vindt u op 

www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’. Voor 
meer informatie over deze subsidies kunt u ook 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van 
de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer 023-
5485679 of via de e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. 

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede?
Tuinvrijwilligers 
Het is lente! Wilt u eer van uw werk, steek dan de 
handen uit de mouwen en help mee met allerlei 
tuinwerkzaamheden, zoals schoffelen, snoeien, 
maaien en aanplanten.

Bestuurslid Activiteiten
Bedenken en organiseren van kleinschalige 
activiteiten voor mensen met een fysieke beperking 
door leeftijd, ziekte of handicap. Denk aan een 
voorstelling bezoeken, uitstapje maken of een 
terrasje pikken. 

Vrijwilligers Thuisadministratie
Uw eigen administratie goed op orde? Voor 
sommigen is dit best lastig. Wij zoeken vrijwilligers 
die voor kortere of langere tijd bij mensen thuis 

willen helpen met het weer op orde krijgen en 
houden van de administratie. 

Kijk voor meer informatie over deze vacatures 
en ons complete vacatureaanbod op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/vacaturebank.
spreekuur: din. t/m don. van 9.00 tot 12.00 uur
telefoon: 023-5483824
e-mail: vrijwilligerspunt@casca.nl 

Vooraankondiging
Zet alvast in uw agenda: bijeenkomst oriëntatie op 
vrijwilligerswerk, vrijdag 24 april om 10.30 uur. Meer 
weten? Kijk op onze website.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 121A, het wijzigen van een kozijn, 

wabonummer 21391, ontvangen 23/03 
- Binnenweg 5, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 21307, ontvangen 19/03
- Kadijk 38A, nieuwbouw woonhuis met 

bijgebouw, wabonummer 18217, 
 ontvangen 20/03
- Herenweg 83D, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 21330, ontvangen 21/03 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
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.
- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 20882, 
ontvangen 7/03

- Postlaan 32, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 19604, 
ontvangen 29/01 

- Oudemanslaan 8, nieuwbouw van een woonhuis, 
wabonummer 9859, ontvangen 31/12/14

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Cesar Francklaan 17 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 21257 ontvangen 19/03 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
verzonden 3 april 
(reguliere procedures)
- Javalaan 40, een opbouw op de garage en 

diverse aanpassingen, wabonummer 19360
- Binnenweg 7, het wijzigen van reclame, 

wabonummer 20724
- Azalealaan 7, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 20910 
- Amstellaan 7, het kappen van 1 populier, 

wabonummer 20929 
- Herenweg 126F, het kappen van 1 den, 

wabonummer 21215 
- Raadhuisstraat 67, het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 18165

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.Identiteitsbewijs verloren 
of gestolen? Melden bij 
de gemeente!
Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort 
of identiteitskaart (ID-kaart) verloren of 
gestolen is, kunt u dit voortaan melden 
bij uw eigen gemeente. U kunt daarvoor 
een zogeheten verklaring van verlies 
of diefstal tekenen. Vanaf 13 april 2015 
hoeft u dus niet meer eerst naar de 
politie om aangifte te doen. 

De gemeente neemt de melding en de 
aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf 
-  in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, 
overval en andere misdrijven is het verstandig 
ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de 
politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. 
Om misbruik te voorkomen controleert de 
medewerker van de gemeente de melding 
van vermissing. Bij vermoeden van misbruik 
verwijst de gemeente de aanvrager door naar 
de politie voor nader onderzoek.

PASPOORT, RIJBEWIJS 
OF IDENTITEITSKAART 

KWIJT?
  Ga meteen naar uw gemeente en vraag een nieuw document aan. 

  U hoeft niet meer eerst naar de politie.

  Let op! Fraude met identiteitsdocumenten wordt streng aangepakt.

ID-vermissing poster.indd   1 31-01-13   14:57

Nieuwe regelgeving
Baggerplan
Op 26 maart 2015 heeft de raad het Baggerplan 
Heemstede 2015-2024 vastgesteld. Dit plan treedt in 
werking de dag na publicatie in HeemstedeNieuws.

Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032
Op 31 maart 2015 heeft het college het Beheerplan 
Wandelbos Groenendaal 2015-2032 vastgesteld. 
Dit plan treedt in werking de dag na publicatie in 
HeemstedeNieuws.

Beleidsregels bestuurlijke boete SZW 
gemeente Heemstede 2015 
Op 31 maart 2015 heeft het college de Beleidsregels 
bestuurlijke boete SZW gemeente Heemstede 
2015 vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Uitvoeringsprogramma participatiebudget 
2015 IASZ
Op 17 maart 2015 heeft het college het 

Uitvoeringsprogramma participatiebudget 
2014 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
vastgesteld. Daarmee is het Uitvoeringsprogramma 
van 2014 vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl. 

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke 
Verordening en Bomenkaart
Op 29 januari 2015 heeft de raad de 
Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke 
Verordening vastgesteld. Dit betreft afdeling 3 
van hoofdstuk 4 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening: Bescherming van het bomenbestand. 
Hiermee komt de oude afdeling 3 van hoofdstuk 4 
te vervallen. 
Op 31 maart 2015 heeft het college de Bomenkaart 
Heemstede 2015 vastgesteld. Deze Bomenkaart 
(kaart en register) zijn als bijlage bij de Algemene 
Plaatselijke Verordening gevoegd. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Handhavingsacties
Uitgevoerde verwijdering fietsen
- In onze publicatie van 4 maart 2015 hebben wij 

de verwijdering aangekondigd van een rode 
damesfiets met 2 lekke banden, ter hoogte van 
Zandvoortselaan 67.

- In onze publicatie van 11 maart 2015 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van een zwarte 
damesfiets, merk Azor, met lekke voorband, 
zonder verlichting en defect voorspatbord, ter 
hoogte van de hoek Binnenweg- Cloosterlaan.

Bovengenoemde fietsen zijn op 27 maart 2015 in 
opdracht van het college van burgemeester en 

wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn voertuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

Uitgevoerde verwijdering boot
- In onze publicatie van 18 maart 2015 hebben 

wij de verwijdering aangekondigd van een 
naamloze lichtblauwe kunststof boot, in de 
watergang ter hoogte van Herenweg 35. 

Bovengenoemd vaartuig is op 31 maart 2015 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



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’.

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 23 maart 2015: A. Gutpintér, geboren 10-08-

1966, Binnendoor 2.
- Per 23 maart 2015: H. Beunder, geboren 04-09-

1960, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.
- Per 23 maart 2015: H. Dekker, geboren 04-04-

1957, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.
- Per 27 maart 2015: M. Kal, geboren 24-07-1990, 

Franz Lehárlaan 110.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 10 februari 2015: M.C.P. Meinema, geboren 

19-08-1976, Raadhuisstraat 2A.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).




