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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 (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

Raadhuis gesloten 
op 5 mei ivm 

Hemelvaartsdag
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4 mei - dodenherdenking
De gemeente Heemstede herdenkt op woensdag 
4 mei allen - burgers en militairen - die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties 
en bij vredesoperaties. ’s Avonds is er een stille 
tocht vanaf het raadhuis naar het monument aan 
de Vrijheidsdreef waarbij inwoners van Heemstede 
worden uitgenodigd om met gepaste eerbied 
hieraan deel te nemen. De stoet vertrekt om 
19.40 uur vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 
20.00 uur bij het monument aan de Vrijheidsdreef. 
Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht 
genomen ter nagedachtenis aan de gevallenen. 
Daarna volgt een korte herdenkingsceremonie. 
Na afloop van de herdenking aan de Vrijheidsdreef 
vertrekt een groep lopers en fietsers naar 
Wageningen. Daar zullen zij rond middernacht 
het bevrijdingsvuur in ontvangst nemen en in een 
estafetteloop naar Heemstede brengen. Op 5 mei 
rond 9.30 uur komen zij aan op het Raadhuisplein 
in Heemstede. Belangstellende die hen willen 
verwelkomen, zijn van harte uitgenodigd.

Op www.heemstede.nl bij Nieuws leest u meer over 
het programma tijdens de dodenherdenking.

Overzicht verleende vergunning voor 
collecteren en venten

Voor collecteren en venten is in Heemstede 
een vergunning nodig. Wilt u weten wie er 
wanneer komt? U kunt via dit overzicht precies 
zien welke organisaties een vergunning hebben 
gekregen. Vertrouwt u het niet? Vraag dan om 
een legitimatiebewijs en vergunning. Heeft 
de verkoper geen vergunning, meld dit bij de 
gemeente of bij de plaatselijke politie.
Kijk voor meer informatie en het complete 
overzicht op heemstede.nl bij ‘Actueel’

Positief Opvoeden workshop ‘Leren luisteren’
Op woensdag 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een 
positief opvoeden workshop ‘leren luisteren’. De 
interactieve workshop is voor ouders met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats op 
de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Hoe kun je 
als ouder(s) omgaan met lastig gedrag zoals niet 
luisteren? Hoe stel je grenzen en leer je kinderen 
om op een positieve manier mee te werken. Ouders 
worden aan het denken gezet over de eigen manier 
van opvoeden en maken een opvoedaanpak, die 
thuis in de praktijk kan worden gebracht. 

Interesse? 
Inschrijven (maximaal 12 deelnemers) kan via 
www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop. Meer informatie 
over de methode Positief Opvoeden leest u op 
www.positiefopvoeden.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vondelkade 34, het vergroten van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak, wabonummer 38069, 
ontvangen 16 april 2016

- Binnenweg 194, het plaatsen van een hekwerk 
op een aanbouw, wabonummer 38165, 
ontvangen 19 april 2016

- Binnenweg 181, het wijzigen van de gevel, 
wabonummer 38149, ontvangen 19 april 2016

- Overboslaan 23, het vervangen van 
garagedeuren voor kozijnen, wabonummer 
38196, ontvangen 20 april 2016

- Alberdingk Thijmlaan 23, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
plaatsen trap naar de zolder, wabonummer 
38470, ontvangen 21 april 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 167, het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 36490, verzonden 29 april 2016
- Valkenburgerlaan 50, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 35590, verzonden 29 
april 2016

- Zandvoorter Allee 30A, het plaatsen van een 
buitentrap, een dakkapel op het zijgeveldakvlak 
en diverse constructieve aanpassingen, 

wabonummer 36480, verzonden 29 april 2016
- Nijverheidsweg 14, het plaatsen van 

spandoekreclame, wabonummer 35749, 
verzonden 29 april 2016

- Orchideeënlaan 6, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 36367, verzonden 29 
april 2016

- Erasmuslaan 10, ontheffing voor gebruik stuk 
grond als tuin en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 33152, verzonden 29 april 2016

- Nijverheidsweg 24, spandoekreclame en 2 
vlaggenmasten, wabonummer 36372, verzonden 
29 april 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 21 april 2016
Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Huisvesten statushouders

- Definitief ontwerp wegdekonderhoud Johan 
Wagenaarlaan

- Duurzaamheidsjaarverslag 2015
- Motie inkoop biologische bloemen, planten en 

bloembollen

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Agenda’s commissievergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte (2x) houden in mei 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.  

Commissie Samenleving
dinsdag 10 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

10 mei 2016
- Spreekrecht burgers
- Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk) (B-stuk)
- Gemeentelijke kunstcollectie G.H.G. von Brucken 

Fock (B-stuk)
- Toekomst bestendige begraafplaats Heemstede 

(B-stuk)
- Resultaten Enquête Heemsteedse mantelzorgers 

(C-stuk o.v.v. PvdA) 
- Subsidieverzoek transformatiekosten in 2015 

Stichting WIJ Heemstede (C-stuk o.v.v. VVD)
- Rapportage Sociaal Domein 2015 (Q1 t/m Q4) 

(overige punten)
- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 

incl. Paswerk
- Actiepuntenlijst mei
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
woensdag 11 mei 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 11 mei 

2016
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio 

Kennemerland (A-stuk)
- Ontwerp-begroting 2017 Veiligheidsregio 

Kennemerland (A-stuk)
- Archiefverordening gemeente Heemstede 

2016 en Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016 (A-stuk)

- Uitvoering motie buurtrecht (B-stuk)
- Uitkomsten burgeronderzoek 

Waarstaatjegemeente.nl najaar 2015  
(C-stuk o.v.v. D66)

- Voorlopige jaarrekening 2015 gemeente 
Heemstede (overige stukken)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
donderdag 12 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 12 mei 

2016
- Spreekrecht burgers
- Manpadslaangebied; haalbaarheidsonderzoek 

ontwikkelaars + visie begeleidingsgroep 
Manpadslaangebied (B-stuk)

- Visie winkelcentra Heemstede (A-stuk)
- Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Doelstelling/prioriteiten en 

Uitvoeringsprogramma “integrale handhaving” 
gemeente Heemstede (B-stuk)

- Plan van aanpak herinrichting Wilhelminaplein 
(B-stuk)

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
dinsdag 17 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 17 mei 

2016
- Spreekrecht burgers
- Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 10 

woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan (De 
Posterij) (A-stuk)

- Spoorwegovergang Laan van Alverna (A-stuk)
- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Meer informatie
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.

Melding in/uitrit
Op 28 april 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op:

- Zandvoortselaan 168, 2106 AP te Heemstede
- Johan Wagenaarlaan 1, 2102 GA te Heemstede

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.



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’.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel
Op 25 april 2016 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Crayenesterbasisschool voor het houden van 
een eindfeest op woensdag 29 juni 2016 (bij slecht 
weer op woensdag 6 juli 2016) op en rondom het 
schoolplein aan de Crayenestersingel.

In verband met het bovenstaande is, overeen-
komstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de Crayenestersingel tussen de Adriaan 
Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan de zijde van 
de Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te 

sluiten op 29 juni 2016 van 14.00 uur tot 19.00 uur 
(bij slecht weer op 6 juli 2016).

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 22 april 2016, de heer C.H. Jong, 
 geboren op 30-05-1948, Res Novaplein 29.

- Per 22 april 2016, mevrouw G.A.M. Jong-
Zonneveld, geboren op 23-11-1949, 

 Res Novaplein 29.

- Per 22 april 2016, de heer M.J. Meijer, 
 geboren op 14-09-1994, Binnenweg 204.

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).




