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Koninginnedag 2013 

Lever na Koninginnedag uw overgebleven  
apparaten in!

Elders in deze Heemsteder vindt u het complete 
programma van Koninginnedag 2013 van de 
Oranjevereniging. Het complete programma staat 
ook op www.heemstede.nl. Zoals gebruikelijk wordt 
Koninginnedag geopend met de aubade bij het 
raadhuis. U wordt van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn, vanaf 08.45 uur.

Koningsboom op Willem-Alexanderplein 
Veel gemeenten onthullen op 30 april een 
koningsboom ter gelegenheid van de troonswisseling. 
Ook gemeente Heemstede heeft een boom geplant 
om de nieuwe koning te eren. De koningslinde heeft 
een plek gekregen op de rotonde Herenweg/Kerklaan. 
Het college van b&w plaatst op 30 april rond 11.15 
uur om de boom een speciaal kroningshek met een 
bronzen herdenkingsplaat. De rotonde wordt met deze 
gebeurtenis omgedoopt tot het Willem-Alexander 
Plein. 

Ook ter gelegenheid van eerdere Koninklijke 
gebeurtenissen zijn bomen aangeplant. Zo staan 
er in de gemeente bomen ter gelegenheid van de 

Op Koninginnedag bieden veel kinderen hun oude 
spullen te koop aan op de vrijmarkt. Spullen niet 
verkocht? Lever vanaf 1 mei oude elektrische apparaten 
en/of kapotte spaarlampen in bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47. Zo zorgen we er samen voor dat deze 
worden gerecycled. De eerste 100 inleveraars krijgen 
gratis een unieke ‘bag to the future’-tas gemaakt van 
gerecycled materiaal. Ook worden er 500 kanskaarten 
uitgedeeld, met kans op een leuk uitje voor het hele 
gezin. 

inauguratie van Wilhelmina (Wilhelminaplein), het 
huwelijk tussen Juliana en Bernhard (Julianaplein), de 
inauguratie van Beatrix (Van Waasplein) en het huwelijk 
tussen Willem-Alexander en Maxima (Heemsteedse 
Dreef ).

Receptie raadhuis 
Vanwege de inhuldiging van Z.K.H. de Prins van 
Oranje als Koning Willem-Alexander wordt er voor alle 
inwoners een receptie gehouden in de burgerzaal van 
het Raadhuis. U bent van harte welkom van 16.30 tot 
17.30 uur. Tijdens deze receptie brengen we met elkaar 
een toost uit op de nieuwe koning.

Inloopochtend burgemeester 3 mei 
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 mei van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt 
vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten 
te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen 
in Heemstede. 

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
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 eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag 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: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



24 uur per dag, 7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Alles weten over 
borstvoeding?

Gewijzigde afvalinzameling rond  
Koninginnedag en Hemelvaartsdag

Vossenjacht in Wandelbos Groenendaal 
De verjaardag van Prinses Isolde

Kom dinsdag 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur naar 
het activiteitencentrum op de Achterweg 19 
in Heemstede. Het CJG Heemstede organiseert 
hier elke maand een informatiebijeenkomst over 
borstvoeding in samenwerking met De Kraamvogel, 
het Ooievaarsnest en de Jeugdgezondheidszorg 0-4 
jaar. Als aanstaande vader en moeder krijgt u tijdens 
deze bijeenkomst antwoord op al uw vragen. Heeft u 
interesse in deze voorlichtingsbijeenkomst, schrijf u 
dan in via www.cjgheemstede.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze informatiebijeenkomst 
of heeft u een andere vraag? Voor alle vragen over 
opvoeden en opgroeien, kunt u terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook 
aanstaande ouders zijn van harte welkom. Meer 
informatie en de openingstijden vindt u op  
www.cjgheemstede.nl.

Op Koninginnedag 30 april en Hemelvaartsdag 
9 mei zamelt De Meerlanden geen huishoudelijk 
afval in. Voor de volgende wijken gelden afwijkende 
inzameldata:

-  Wijk 2a: gft-afval:  
van dinsdag 30 april naar vrijdag 3 mei

-  Wijk 2b: restafval:  
van dinsdag 30 april naar vrijdag 3 mei

-  Wijk 3a: gft-afval:  
van donderdag 9 mei naar vrijdag 10 mei

-  Wijk 3b: restafval:  
van donderdag 9 mei naar vrijdag 10 mei

-  Gele huisvuilzakken:  
van donderdag 9 mei naar vrijdag 10 mei

Op woensdag 1 mei start op kinderboerderij  
’t Molentje de voorverkoop van kaarten voor een 
vossenjacht op zondag 26 mei in het Wandelbos 
Groenendaal. De starttijden van de vossenjacht 
liggen tussen 11.00 tot 14.00 uur.

Kaarten kosten € 2 per stuk en bieden deelname aan 
één gezin/groep (maximaal 10 personen). De kaarten 
zijn dagelijks verkrijgbaar op de kinderboerderij tussen 
10.00 en 16.30 uur. 
De organisatie van de vossenjacht is in handen van 
de kinderboerderij en de stichting Vrienden van 
Kinderboerderij Heemstede. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Nijverheidsweg 40 het plaatsen van een hekwerk 

wabonummer 4303, ontvangen 5 april 2013. 
-  Eykmanlaan 1 het kappen van 1 es wabonummer 

4383, ontvangen 8 april 2013. 
-  Binnenweg 125 wijziging indeling begane grond en 

gevelaanzicht wabonummer 4399, ontvangen 10 
april 2013. 

-  Binnenweg 125 het plaatsen van reclame 
wabonummer 4391, ontvangen 10 april 2013. 

-  Herenweg 5 het verleggen van infraleidingen 
t.b.v. vernieuwbouwproject wabonummer 4401, 
ontvangen 11 april 2013.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Uitgebreide procedure)
-  Sportparklaan 6 verzoek brandveilig gebruik 

jeugdweekend van Sportcomplex RCH 
wabonummer 4372, ontvangen 10 april 2013. 

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning 
-  Nijverheidsweg 40 het plaatsen van een hekwerk 

wabonummer 4303, ontvangen 5 april 2013. 
Reguliere procedure. 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.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor  
afwijken bestemmingsplan 
-  MJan van Gilselaan kopersopties wabonummer 3943. 

Reguliere procedure



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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 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 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 beroepschrift 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’.




