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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

Inloopochtend 
burgemeester 
vrijdag 12 mei

In deze uitgave:
- Evenementen
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- Nieuwe regelgeving

Gewijzigde openingstijden raadhuis 
donderdag 4 mei
In verband met dodenherdenking op donderdag 4 mei is de publieksbalie vanaf 17.00 uur gesloten. 
Vrijdag 5 mei is het raadhuis gewoon geopend.

Lintjesregen
Zes inwoners van Heemstede kregen woensdag 26 
april een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Op 
de foto v.l.n.r.  H.T.M. Uitendaal, J.W. Boot, R. van der 
Wel, mw. B.M.T. Dortland-Bier, burgemeester M.J.C. 
Heeremans, mw. M.A. Piller, N. Baan. De heer R.A.J. 
van den Berg ontving zijn onderscheiding in de 
gemeente Noordwijk en de heer R.A. van Bruggen 
krijgt deze wegens een verblijf in het buitenland op 
een later moment.

Iemand voordragen voor een lintje
Kent u iemand die volgens u ook een lintje verdient? 
Draag uw kandidaat dan voor!
Hiervoor kunt u het ‘voorstelformulier’ gebruiken. 
Dit vindt u op www.lintjes.nl, onder het kopje 
‘Voordragen’. Als u dit formulier volledig invult 
en de bijbehorende bijlagen bijvoegt, weet u 
zeker dat u alle benodigde gegevens aanlevert. 
Stuur uw voorstel vóór 1 augustus 2017 naar de 
burgemeester van de gemeente Heemstede, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Kijk voor meer informatie in het Online loket  op 
www.heemstede.nl of op www.lintjes.nl. 
Voor een toelichting op de procedure kunt u het 
beste eerst even contact op te nemen met Karen 
Sonneveld van de gemeente Heemstede, 
tel. 023-548 56 70.

Dodenherdenking 4 mei
De gemeente Heemstede herdenkt op donderdag 
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.



Vrijdag 12 mei
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 12 mei van 10.00 
tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Strawinskylaan 32, uitbreiden woonhuis en 

wijzigen voorgevel, wabonummer 142207, 
ontvangen 14 april 2017

- De Posterij, app.4, plaatsen rookgasafvoer, 
wabonummer 14228, ontvangen 15 april 2017

- Raadhuisstraat 79-81, plaatsen luifel en doorbreken 
muur, wabonummer 142565, ontvangen 14 april 
2017

- Leidsevaartweg 127, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
143118, ontvangen 19 april 2017

- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 143116, ontvangen 19 
april 2017

- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van de 1e 
verdieping en plaatsen dakkapel, wabonummer 
143114, ontvangen 19 april 2017

- Burgemeester van Lennepweg 16, het plaatsen 
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 142913, ontvangen 19 april 2017

- Herenweg 180, het plaatsen van een reclamezuil, 
wabonummer 143602, ontvangen 20 april 2017

- Borneostraat 2, vergroten zolderverdieping 
en plaatsen dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 143584, ontvangen 20 april 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Borneostraat 12, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 136335, ontvangen 3 april 2017
- Glipper Dreef 205, restauratie tuinmuren, 

wabonummer 133769, ontvangen 28 maart 2017.

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder kader ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Evenementen
Avondvierdaagse 13 t/m 16 juni
Op 28 april 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
voor het houden van de avondvierdaagse van 
dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni 2017 van 
18.00 uur tot 22.00 uur.
Op vrijdag 16 juni 2017 zal er een feestelijke intocht 
plaatsvinden onder begeleiding van een aantal 
muziekkorpsen. 

In verband hiermee mogen op vrijdag 
16 juni 2017, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen worden afgesloten voor het 
verkeer van 18.00 uur tot 21.00 uur:
- De Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan en de 

Burgemeester van Rappardlaan
- De Sportparklaan tussen de Glipperdreef en de 

Meer en Boschlaan

Voorjaarsmarkt zondag 21 mei
Op 26 april 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan de Winkeliersvereniging 
‘Winkelcentrum Heemstede’ voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat op zondag 21 mei 2017 van 
11.00 uur tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de 
kruising Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve 
van de voorjaarsmarkt af te sluiten van 06.00 uur 
tot 19.00 uur.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel
Op 28 april 2017 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 diner en blanc op vrijdag 23 juni en zaterdag 
24 juni 2017 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 23 juni 2017 van 07.00 uur tot 13.00 uur 
op 24 juni 2017.

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

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels Schuldhulpverlening Heemstede
Op 4 april 2017 heeft het college de 
Beleidsregels Schuldhulpverlening Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komen de Beleidsregels 
Schulddienstverlening te vervallen.

Maatregelenverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2017
Op 20 april 2017 heeft de raad de 
Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2017 vastgesteld. Hiermee komt 
Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 (II) te vervallen.

Re-integratieverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2017
Op 20 april 2017 heeft de raad de Re-integratie-
verordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2017 vastgesteld. Hiermee komt de 
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 (II) te vervallen. 

Uitvoeringsprogramma Re-integratiebeleid 
2017 gemeente Heemstede
Op 28  maart 2017heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma Re-integratiebeleid 2017 
gemeente Heemstede vastgesteld. Hiermee komt 
het Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016 
te vervallen.

Verordening rechtspositie wethouders en 
raadsleden 2017
Op 20 april 2017 heeft de raad de Verordening 
rechtspositie wethouders en raadsleden 2017. 
vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 
rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 
te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl 

Gemeenschappelijke 
Regeling 
Omgevingsdienst IJmond
De gemeente Heemstede is per 1 mei 2017 
toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst IJmond. De Omgevingsdienst 
voert voor de gemeente Heemstede alle 
milieutaken uit.

Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)
projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.



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, telefoonnummer 023-
5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.

Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan 
ex. Artikel 1.3.1 bro
Bestemmingsplan in voorbereiding
Het college van B&W maakt hierbij krachtens artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat de raad van Heemstede een bestemmingsplan 
in procedure heeft genomen voor de verplaatsing 
van een bouwvlak voor de realisatie van een woning 
op het perceel Reggelaan 14 te Heemstede. 

Stukken ter inzage
Er worden op dit moment geen stukken formeel 
ter inzage gelegd omdat er geen aanwezig zijn 
die hiervoor in aanmerking komen. Wel zijn alle 
van belang zijnde aanwezige documenten te 
raadplegen via www.heemstede.nl 
Politiek en organisatie -> Vergaderstukken en besluiten 
-> zoek op Reggelaan 14. 

Gelegenheid indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Reggelaan 14 
te Heemstede’ wordt op 18 mei 2017 door de 
commissie Ruimte behandeld. Als de commissie 
met het ontwerpbestemmingsplan instemt, besluit 
het college formeel tot ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan, waarna voor een ieder 
de gelegenheid bestaat om binnen de termijn van 
zes weken een zienswijze in te dienen. Over de 
ter inzage legging wordt in de Staatscourant en 
HeemstedeNieuws gepubliceerd. 

Geen advies onafhankelijke deskundige 
Er is voor het ontwerpbestemmingsplan geen 
onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. 
Onderzocht is of er een onafhankelijke instantie 

is die om advies kan worden gevraagd. Voor 
onderhavig bestemmingsplan is een dergelijke 
instantie niet aanwezig. Daarbij is opgemerkt 
dat provincie Noord-Holland, Waternet en het 
hoogheemraadschap Rijnland op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening al formeel bij de voorbereiding 
zijn betrokken.

Meer informatie
Voor informatie over de procedure voor het 
bestemmingsplan kunt u terecht bij de heer R. 
Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Hij is op 
dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar op 
het nummer 023 548 5758.




