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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
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4 mei 
Dodenherdenking 

Vrijheidsdreef

Wilt u iemand 
voordragen voor 
een lintje?
Kent u iemand die volgens u ook een 
lintje verdient? Bijvoorbeeld omdat 
hij of zij al heel lang vrijwilliger is bij 
een vereniging of sportclub? Of ander 
vrijwilligerswerk heeft gedaan dat van 
betekenis is voor de samenleving? Draag 
dan vóór 1 juli 2018 uw kandidaat voor!
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl (zoekwoord: lintje) 
of op www.lintjes.nl. 
Voor een toelichting op de procedure 
kunt u het beste eerst even contact 
opnemen met Karen Sonneveld 
van de gemeente Heemstede via 
(023) 548 56 70.

Op donderdag 26 april kregen 3 inwoners van Heemstede een Koninklijke onderscheiding opgespeld. 
Van links naar rechts: burgemeester Astrid Nienhuis met mevrouw Ineke Hetem, de heer Martien 
Ganzeman en de heer Leo van der Prijt. Lees meer over de verdiensten van deze gedecoreerden via 
www.heemstede.nl/lintjesregen

Verzin een naam voor de vernieuwde bibliotheek
Op dinsdag 17 april zijn contracten 
ondertekend tussen de gemeente Heemstede 
en partners in het vernieuwde gebouw aan 
het Julianaplein 1. De ondertekening vormde 
meteen het startmoment voor een prijsvraag. 
Heemstedenaren worden opgeroepen om 
een passende korte en herkenbare naam 

voor het pand te vinden. Een naam die past 
bij het gebouw, de plek, de historie en vooral 
de functie. De nieuwe naam komt straks op 
de gevel van het gebouw, dat flink wordt 
verbouwd om het geschikt te maken voor een 
nieuw gebruik. In het gebouw komt ook een 
fijne plek voor koffie en lunch.

Prijsvraag
Weet u een goede en pakkende naam voor het 
vernieuwde gebouw, laat het dan weten! We 
hebben al veel suggesties ontvangen, maar 
wellicht weet u nog een bijzondere naam!
De partners en de huidige wethouder Cultuur 
Christa Kuiper maken de uiteindelijke keuze uit 
de inzendingen. De winnaar krijgt een VIP-tour 
door het gebouw, een cadeaubon ter waarde 
van €100 en als allerbelangrijkste natuurlijk: de 
roem van de naam op de gevel!

Zo doet u mee
Vul vóór 9 mei 2018 het formulier in via 
www.heemstede.nl/bibliotheek 
U kunt zo vaak meedoen als u wilt en mag 
dus met meerdere inzendingen meedingen. 
Onder alle inzenders wordt een VVV-bon van 
€50 verloot. De winnaar ontvangt een bon van 
€100. De nieuwe naam wordt bekend gemaakt 
bij de officiële opening van het nieuwe 
gebouw, in de zomer van 2018. Kijk voor alle 
informatie over de nieuwe bibliotheek en de 
prijsvraag op www.heemstede.nl/bibliotheek

De gemeente Heemstede herdenkt op 
4 mei tijdens de dodenherdenking de 
Nederlandse slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en de gevallenen in 
oorlogssituaties en vredesmissies sindsdien. 
Om 19.40 uur vertrekt een stille tocht vanaf 
het raadhuis naar de herdenkingsplek aan 
de Vrijheidsdreef, bij het Vrijheidsbeeld 

en het Joods Monument. Om 20.00 uur 
wordt twee minuten stilte in acht genomen 
ter nagedachtenis aan de gevallenen. 
Daarna volgen speeches, voordrachten van 
gedichten en kransleggingen. Aanwezigen 
krijgen ter plaatse een programmaboekje met 
de speeches en gedichten uitgereikt. Voor 
mindervaliden zijn zitplaatsen beschikbaar.

Henriëtte de Vos uit Amsterdam wordt per 
18 juni 2018 de nieuwe gemeentesecretaris van 
Heemstede. Zij volgt Willem van den Berg op, 
die per 1 juni 2018 met pensioen gaat.

Nieuwe 
gemeentesecretaris
Heemstede

Dodenherdenking Heemstede
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De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend 
dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit van het oprichten of 
veranderen van de inrichting hebben gedaan 
ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer:
- Oléron Heemstede, Zandvoortselaan 167

- Alimo/Centurycars Heemstede,
Nijverheidsweg 32

- VOF De Dinkelhoeve, Herenweg 61
- W. Van Zadel & Co B.V., Leidsevaartweg 0-ong.

Contactinformatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
(0251) 26 38 63, info@odijmond.nl

Bekendmaking Wet milieubeheer

Alles over 
wegwerkzaamheden?



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’.

Gehandicaptenparkeerplaatsen 
op kenteken
- Het aanwijzen van een parkeerplaats

bij Scholtenlaan 21 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats voor de
bewoner.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats bij
Wasserij-Annalaan 217 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats voor de
bewoner.

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten 
worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Ze liggen van 25 april 2018 tot 6 juni 2018 ter 
inzage in het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Verkeersbesluiten 

Op 26 april 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van 
Dodenherdenking op de Vrijheidsdreef op 
4 mei 2018. Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Vrijheidsdreef af te sluiten tussen 16.45 en 
21.30 uur. Neem voor meer informatie contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via (023) 548 56 07.

Dodenherdenking

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 87, wijzigen van de toegang

tot de winkel en formeren drie zelfstandige
appartementen binnen bestaand casco,
wabonummer 279761 ontvangen
17 april 2018

- Camplaan 25, constructieve wijziging,
wabonummer 279528 ontvangen
17 april 2018

- Herenweg 21A, plaatsen overkapping,
wabonummer 279348, ontvangen
16 april 2018

- Johannes Verhulstlaan 2, plaatsen
haagondersteunende erfafscheiding,
wabonummer 279996 ontvangen
18 april 2018

- Koediefslaan 66, verhogen erker door een
nieuw kozijn met lichten, wabonummer
278523, ontvangen 13 april 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Kerklaan 52, vervangen lichtreclame,

wabonummer 272377, verzonden
24 april 2018

- Koediefslaan 66, de bestaande erker
verhogen door een nieuw kozijn met
bovenlichten, wabonummer 278523,
verzonden 26 april 2018

- Troelstralaan 54, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 274238, verzonden
26 april 2018

- Zandvoortselaan 167, het aanbrengen
van een nieuwe winkelpui in verbrede
gevelopening, wabonummer 270040,
verzonden 24 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’.

Uitschrijvingen basisregistratie personen
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand(e) persoon/personen niet 
meer woont/wonen op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 

Voorgenomen uitschrijvingen BRP per 
6 maart 2018 door het college van B&W:
- D.J. Ballesteros, geboren 24-01-1996,

Herenweg 209
- P. Spoor, geboren 23-08-1968,

Gelderlandlaan 13

Reageren
Als 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).

Besluit uitschrijving BRP per 12 januari 
2018 door het college van B&W:
- F.J. Paulus, geboren 21-05-1963,

p/a Esdoornlaan 8

Bezwaar maken
Als u het hiermee oneens bent dan 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 
kunt u bij onverwijlde spoed een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Rechtbank te 
Haarlem Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.




