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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

In deze uitgave:
- Vergadering

gemeenteraad
26 april

- Handhavingsacties

Op vrijdag 27 april 
(Koningsdag) 

is het gemeentehuis 
gesloten

Oranjefranje op Koningsdag
De gemeente organiseert op Koningsdag 
‘oranjefranje’ van 15.00 tot 16.00 uur. Alle 
inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
samen met de burgemeester het glas te 
heffen op de Koning. U bent welkom vanaf 

15.00 uur in het raadhuis voor een praatje, 
een hapje en een drankje met daarbij muziek.  
Kijk voor alle informatie en het 
programma van Koningsdag op 
www.heemstede.nl/koningsdag

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
organiseert workshop ‘Leren luisteren’
Op woensdag 30 mei van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede een workshop ‘Leren luisteren’. 
De gratis bijeenkomst is voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop 
hun kind(eren) niet luisteren. Het is normaal 
dat kinderen grenzen uitproberen, maar 

ze moeten ook leren om te gehoorzamen. 
Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt.
De workshop is interactief en voor een groep 
van maximaal 12 ouders. 
Kijk voor meer informatie en inschrijving op 
www.cjgheemstede.nl 

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. 

Reageer vóór 1 mei!
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)

Film over 
Heemstede
Vorig jaar vroegen wij u filmpjes over 
uw beeld van Heemstede in te sturen. 
Een selectie hiervan is gebruikt voor 
de promotiefilm ‘Wij zijn Heemstede’. 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, 
bedankt! Bekijk de film op Youtube. 
Zie www.heemstede.nl/film

Evenementen
Koningsdag
Op 26 maart 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Stichting Nationale 
Feestdagen Heemstede voor het organiseren 
van Koningsdag op diverse locaties. 
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 op:
- 27 april 2018 het Wilhelminaplein tussen

Achterweg/Nicolaas Beetslaan, Camplaan/
Bosboom Toussaintlaan en Cloosterweg/
Molenwerfslaan

- 26 april 2018 vanaf 17.00 tot ca. 17.00 uur
op 27 april 2018 de Sportparklaan en de 
Javalaan tussen de Glipper Dreef en de 
Timorstraat/Slotlaan

- Op 26 april 2018 van 15.00 tot 01.00 uur
en op 27 april 2018 van 07.00 tot 23.00
uur de Jan van Goyenstraat tussen het
Adriaan van Ostadeplein en het Jan Miense
Molenaerplein

- Op 27 april 2018 van 12.00 tot 20.00
uur de Iepenlaan tussen Binnenweg en
Lijsterbeslaan

Avondvierdaagse
Op 19 april 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Stichting 
Avondvierdaagse Haarlem e.o. voor het 
houden van de avondvierdaagse van 5 juni tot 
en met 8 juni 2018 van 18.00 tot 22.00 uur. 
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Vrijheidsdreef (tussen de Van Merlenlaan en 
de Burgemeester van Rappardlaan) en de 
Sportparklaan (tussen Glipper Dreef en Meer 
en Boslaan) op 8 juni 2018 af te sluiten tussen 
18.00 en 21.00 uur. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
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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’.

Vergadering 
gemeenteraad 26 april
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 
26 april 2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal van 
het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 26

april 2018
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen

omgevingsvergunning nieuwbouw
polikliniek SEIN – Meer en Bosch

Hamerpunten:
- Voorziening Wegen
- Voorziening onderhoud bruggen en

beschoeiingen

Overige punten:
- Belofte fractieassistent
- Lijst van ingekomen stukken

raadsvergadering 26 april 2018
- Wat verder ter tafel komt

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

In- en uitrit Franz 
Schubertlaan 37
Op 18 april 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 
en uitrit aan te leggen bij Franz Schubertlaan 
37, 2102 EK in Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 200, het uitbreiden van

een woonhuis op de 1e verdieping,
wabonummer 276084, ontvangen 9 april
2018

- Camplaan 30, plaatsen inrijpoort/sierpoort,
wabonummer 277806, ontvangen 12 april
2018

- Huizingalaan 24, verhogen nok, optrekken
voorgevel, plaatsen dakkapel op voor- 
en achtergevel, wabonummer 278378,
ontvangen 13 april 2018

- Jan Steenlaan 20, het uitbreiden van
een woonhuis, wabonummer 277321,
ontvangen 11 april 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Rappardlaan 1, het

vervangen van 8 kippenhokken op

2 locaties door 6 kippenhokken op 1 
locatie bij de kinderboerderij ’t Molentje, 
wabonummer 272347, verzonden 20 april 
2018

- Herenweg 122, het uitbreiden van
een woonhuis, wabonummer 271405,
verzonden 17 april 2018

- Herenweg 133, vervangen oude brug
bos, baggeren watergangen Berkenrode,
vervangen 3 duikers; vrijstellen watergang
bos; kap 40 bomen (essen, elzen, wilgen) ,
wabonummer 264847, verzonden 17 april
2018

- Oudemanslaan 5, het verhogen van de kap,
wabonummer 261960, verzonden 19 april 
2018

- Prinsessenhof 27, het optrekken van
de achtergevel, wabonummer 268752,
verzonden 19 april 2018

- Von Brucken Focklaan 27, het plaatsen van
een dakopbouw, wabonummer 260591,
verzonden 19 april 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Antonis Duycklaan 6, het vergroten

van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak en plaatsen dakkapel op
het zijgeveldakvlak, wabonummer 270155,
ontvangen 22 maart 2018

- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg (project
Slottuin), nieuwbouw 62 woningen,
wabonummer 264942, ontvangen 8 maart
2018

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

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 18 april 2018 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd. 
- Zandvoortselaan, ter hoogte 8-c: een groen/

witte damesfiets, merk Union
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 67: een

blauwe damesfiets, merk Gazelle en een
bruine herenfiets, merk Batavus

- Laan van Bloemenhove, ter hoogte van Toko
Vonn: een rode kinderfiets, merk Flamingo,
een blauwe damesfiets, merk Batavus

Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering voertuig Provinciënlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen 
in de Provinciënlaan tegenover huisnummer 3:
- een gele Hyundai Getz zonder kenteken

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig 
krijgt tot en met 9 mei 2018 de gelegenheid dit 
voertuig van de weg te verwijderen of ervoor 

te zorgen dat het voertuig weer in rijtechnische 
staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van 
de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt het voertuig in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar van 
het voertuig contact opnemen met bureau 
Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.

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




