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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 (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 vooraf
een afspraak maken.

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

Vergaderingen 
raadscommissies in mei
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Iemand voordragen voor een lintje?
Doe dit vóór 1 augustus
Kent u iemand die volgens u in aanmerking 
komt voor een lintje? De gemeente Heemstede 
nodigt u van harte uit deze kandidaat voor 
te dragen. Voor het aanvragen van een lintje 
kunt u het ‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit 
vindt u op www.lintjes.nl, onder het kopje 
‘Downloads’. Als u dit formulier volledig invult, 
weet u zeker dat u alle benodigde gegevens 
aanlevert.

Het is overigens raadzaam voordat u aan 
de slag gaat even contact op te nemen 
met Karen Sonneveld van de gemeente 
Heemstede (telefoon 023-548 56 70). 
Zij kan u nader informeren over de voorwaarden en 
over de aanvraagprocedure. Stuur uw voorstel vóór 
1 augustus naar de burgemeester van de gemeente 
Heemstede, postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Kijk voor meer informatie in het Digitaal Loket op 
www.heemstede.nl, of op www.lintjes.nl.

Succesvolle actie Burgernet
Recent kreeg de politie de melding dat een oudere 
dame in verwarde toestand Kennemeroord in 
Heemstede had verlaten en nog steeds niet 
terug was. Burgernetdeelnemers kregen een 
verzoek om uit te kijken naar deze vrouw. Door 
de oplettendheid van burgers kon de politie de 
oudere dame weer snel en veilig terugbrengen naar 
Kennemeroord, en kon de actie succesvol worden 
afgesloten.
 
Over Burgernet
Bij Burgernet doet de politie een beroep op 
burgers. Diegenen die zich bij het netwerk hebben 
aangemeld, ontvangen na bijvoorbeeld een overval, 

inbraak of vermissing in hun omgeving een bericht 
(telefonisch, sms of via de app) met een duidelijke 
omschrijving van een persoon of voertuig met de 
vraag om hier naar uit te kijken. 

Meer weten of lid worden van Burgernet? Kijk op 
www.burgernet.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Chrysanthemumlaan 3, het plaatsen van een 

fietsenhok, wabonummer 22075, 
 ontvangen 17 april 2015
- Brederolaan 20, het plaatsen van een tuinkist, 

wabonummer 22080, ontvangen 18 april 2015
- Binnenweg 114, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 22097, ontvangen 20 april 2015
- Troelstralaan 39, het plaatsen van een luifel 

boven de voordeur, wabonummer 22115, 
ontvangen 20 april 2015

- Burgemeester van Lennepweg 62, het bouwen 
van een erker, wabonummer 22118, 

 ontvangen 21 april 2015
- Raadhuisstraat 65, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 22164, ontvangen 21 april 2015
- Zandvoortselaan 48, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 22167, 
 ontvangen 22 april 2015
- Hendrik Andriessenlaan 28, het plaatsen van een 

steiger, wabonummer 22168, 
 ontvangen 22 april 2015
- Zandvoorter Allee 28, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 22180, ontvangen 23 april 2015

- Wakkerlaan 3, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 22189, ontvangen 24 april 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 9, het vergroten van een dakkapel in 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 19641, 
verzonden 1 mei 2015

- Voorweg 21, het vergroten van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
verzonden 1  mei 2015

- Hendrik Andriessenlaan 24, het plaatsen van een 
rookkanaal, wabonummer 18835, 

 verzonden 1 mei 2015
- Burgemeester van Lennepweg 1, Kerklaan 

74, het splitsen van een gebouw met een 
maatschappelijke functie naar twee woningen 
waarvan een met een praktijkruimte, 
wabonummer 21017, verzonden 1 mei 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 121A, het wijzigen van een kozijn, 

wabonummer 21391, ontvangen 23 maart 2015. 
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.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen



Vergaderingen raadscommissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen en
Ruimte houden in mei een openbare vergadering 
in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Commissie Samenleving 12 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

12 mei 2015
- Spreekrecht burgers
- Transformatieplan Welzijn Heemstede CASCA en 

WOH (B-stuk)
- Toekomst Bibliotheek Heemstede (B-stuk)
- Meerjarenonderhoudsplannen 2015-2024 

Sportpark en Sportcentrum Groenendaal (B-stuk)
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 

(A-stuk)
- Jaarverslag Leerplicht (C-stuk ovv PvdA en 

Groenlinks)
- Marap 4_2014 en jaarverantwoording 2014 IASZ 

(C-stuk ovv PvdA)
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Sociaal Domein
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 13 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 13 mei 

2015
- Spreekrecht burgers
- Jaarverslag 2014 Veligheidsregio Kennemerland 

(A-stuk)
- Programmabegroting 2016 Veligheidsregio 

Kennemerland (A-stuk)
- Notitie Rapportages Veiligheidsregio Kennemerland 
- Jaarrekening 2014 gemeente Heemstede (A-stuk)
- Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015 (A-stuk)
- Vaststellen Verordening op de Auditcommissie 

Heemstede (A-stuk)
- Memo toewijzingsbeleid ligplaatsen
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte 18 mei
Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 18 mei 2015
- Spreekrecht burgers
- Benoemen burgerlid Adviescommissie 

ruimtelijke kwaliteit (A-stuk)
- Duurzaamheidsverslag 2014 (A-stuk)
- Visie winkelcentra Heemstede-fase 1 (A-stuk)
- Visie winkelcentra Heemstede-fase 2 (B-stuk)
- Herinrichting Wilhelminaplein (B-stuk)
- Verlenging dienstverleningsovereenkomsten 

Meerlanden (B-stuk)
- Textielinzameling na 2015 (B-stuk)
- Effectstudie Mariatunnel (C-stuk ovv Groen Links)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
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.

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’.

Beleidsregel Handhaving Hennepplantages
Op 14 april 2015 heeft de burgemeester de 
Beleidsregel Handhaving Hennepplantages 
vastgesteld. 

Verordening op de Auditcommissie gemeente 
Heemstede 2015
Op 23 april 2015 heeft de raad de Verordening op 
de Auditcommissie gemeente Heemstede 2015 

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

Nieuwe regelgeving

Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).

Op dinsdag 12 mei 2015 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
bevinden. Een fietswrak is een fiets die zich in ‘niet 
rijtechnische’ staat bevindt. Eventuele fietskettingen 
waarmee fietsen aan fietsklemmen of ander 

gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de 
minst belastende wijze worden doorgeslepen. 

Ook worden op dinsdag 12 mei 2015 alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 
16 augustus 2015 worden opgeslagen bij 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen 
tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor 
de verwijdering en opslag. 
Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede




