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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

Vergaderingen 
raadscommissies mei

In deze uitgave:
- Werken als vrijwilliger
- Heemstede ‘AED-proof’
- Bekendmakingen

Tijdelijk onderkomen politie Heemstede
De politie in Heemstede is vertrokken uit het 
pand aan de Kerklaan en heeft een tijdelijk 
nieuw onderkomen in het hoofdgebouw van 
de gemeentewerf aan de Cruquiusweg 49 in 
Heemstede. Op deze locatie zijn vanaf 8 mei 
2017 onder meer de wijkagenten werkzaam. 
Ook is dit de uitvalsbasis voor de lokale politie 
in de noodhulp. Politie is voor inwoners van 
gemeente Heemstede 24/7 bereikbaar via 
0900-8844 en bij spoed via 112 snel ter plaatse. 
De tijdelijke verhuizing heeft geen gevolgen 
voor de politieaanwezigheid op straat. 

Tijdelijke verhuizing 
Het bureau op de gemeentewerf is tijdelijk. In het 
voorjaar van 2018 verhuist de politie mee naar het 
bibliotheekgebouw aan het Julianaplein. Deze 
locatie wordt nu door de gemeente verbouwd tot 
een breed ontmoetingscentrum. 

3D-aangifte loket
In het bibliotheekgebouw zit nu al het 
3D-aangifteloket. Inwoners kunnen hier zeven 
dagen in de week van 09.00 uur tot 22.00 uur op 
afspraak (via 0900-8844) aangifte doen.

Op afspraak 
De tijdelijke locatie op de gemeentewerf heeft 
geen publieksfunctie en is niet zonder afspraak te 
bezoeken. Wel kunnen wijkagenten op deze locatie, 
op afspraak via 0900-8844 burgers ontvangen. 
Net als op de Kerklaan, kunnen hier geen aangiftes 
worden gedaan.

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.

Raadhuis en molentje kleuren blauw op 
12 mei tijdens wereldwijde actie voor de 
ziekte ME
Het raadhuis en het molentje bij Groenendaal 
worden vrijdag in blauw licht gezet om aandacht te 
vragen voor de ziekte ME. Van zonsondergang tot 
zonsopkomst de volgende ochtend staan er blauwe 
spotlights op het raadhuis en molen gericht.

Het is op 12 mei de 25e Wereld ME-dag en 
de geboortedag van Florence Nightingale, 
de eerst beschreven ME-patiënt (Myalgische 

Encefalomyelitius). Over de hele wereld worden die 
dag gebouwen, objecten en toeristische attracties 
blauw verlicht vanwege de moeilijke situatie waarin 
mensen met ME verkeren.
Deze patiënten krijgen volgens de organisatoren 
vaak een verkeerde behandeling en er wordt te 
weinig onderzoek gedaan naar de oorzaak van de 
ziekte. Kijk voor meer informatie over deze actie op 
www.facebook.com/MillionsMissingHolland



Omgevingsvergunningen

Coördinator Voorleesproject
Het voorleesproject van Humanitas is er voor 
kinderen van 3 tot 8 jaar die een (kleine) 
taalachterstand hebben. Samen met andere 
coördinatoren ben je verantwoordelijk voor dit 
project. Als coördinator werf je vrijwilligers, voer je 
gesprekken met gezinnen, koppel je vrijwilligers aan 
gezinnen en organiseer je bijeenkomsten.

Gastheer/gastvrouw 
kunsttentoonstellingen
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is op zoek naar 
vrijwilligers die een dagdeel per week 
gastheer/gastvrouw willen zijn bij de lopende 
kunsttentoonstellingen. De taken bestaan onder 
andere uit het ontvangen van bezoekers en verkoop 
van promotiematerialen en kaarten.

Enthousiaste amateurkok
Houd je veel van koken en spreekt het je aan 
om samen met collega-vrijwilligers op de 
maandagavond (volgens een rooster) een 
eenvoudige en gezonde maaltijd te koken voor een 
groep van maximaal 20 personen, dan zien we je 
graag in de keuken! 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 18 mei 2017 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om subsidie 2017 - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Verkeersbesluiten
Johan Wagenaarlaan
Het instellen van een adviessnelheid 30km/uur op 
de Johan Wagenaarlaan tussen de twee kruispunten 
met de Franz Lehárlaan. 

Rijrichtinggeboden
Het verwijderen van twee rijrichtinggeboden op 
de kruispunten Lanckhorstlaan – Landzichtlaan en 
Heemsteedse Dreef – Spaarnzichtlaan. 

De volledige teksten van deze verkeersbesluiten 
worden gepubliceerd in de Staatscourant en 
liggen vanaf 5 mei 2017 zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis.
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u bezwaar maken. 
(zie: Inzien, reageren, bezwaar maken).

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Glipper Dreef 205, restauratie tuinmuur, 

ontvangen 28 maart 2017
- Kennemeroord, het kappen van 2 esdoorns, 

wabonummer 144752, ontvangen 24 april 2017
- Paulus Buyslaan 4, het plaatsen van een 

fietsenschuur, wabonummer 144112, 
 ontvangen 23 april 2017
- Mr. J. Heemskerkstraat 5, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 144092, ontvangen 23 april 
2017

- Esdoornlaan 3, het uitbreiden van de 
 2e verdieping, wabonummer 145111, 
 ontvangen 26 april 2017
- Scheldelaan 20, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 145265, 
ontvangen 28 april 2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunningen 
voor afwijken bestemmingsplan
- Kohnstammlaan 22, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 132505, ontvangen 23 maart 2017

- Zandvoorter Allee 39, plaatsen 3 dakkapellen, 
wijzigen pui en plaatsen trap, wabonummer 
121106, ontvangen 16 februari 2017

Belanghebbenden kunnen binnen vier weken na 
publicatie van het besluit een zienswijze sturen naar 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijze indienen’

Verleende omgevingsvergunningen
- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 129053, 
 verzonden 3 mei 2017
- Spaarnzichtlaan 23, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 

wabonummer 137598, verzonden 5 mei 2017
- Landzichtlaan 7, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 141427, 
 verzonden 5 mei 2017
- Maaslaan 26, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 140782, 
verzonden 5 mei 2017

- Haemstedeplein 13, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 116724, 

 verzonden 5 mei 2017
Belanghebbenden kunnen binnen zes 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
- Laan van Alverna, het plaatsen van een hek 
 met schuifpoort, wabonummer 135412, 
 ontvangen 30 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’.

Weigering omgevingsvergunning
Strawinskylaan 11, het vervangen van een 
hekwerk, wabonummer 132184, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 5 mei 2017
Belanghebbenden kunnen binnen zes 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’.

Op maandag 8 mei heeft wethouder Christa Kuiper 
de AED (Automatische Externe Defibrillators) voor 
het raadhuis in gebruik genomen. Dit betekent dat 
in Heemstede voldoende AED’s zijn om binnen 
6 minuten hulp te kunnen bieden in geval van een 
hartstilstand. Uiteraard zijn er dan wel voldoende 
vrijwilligers nodig die het slachtoffer kunnen 
reanimeren en de AED kunnen toepassen. 
Heeft u een EHBO-diploma of bent u bereid een 
cursus te volgen? Meld u dan aan als vrijwilliger op 
www.hartveiligwonen.nl

Heemstede 
‘AED-proof’



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’.

Vergaderingen raadscommissies mei
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden op 
respectievelijk 17 en 18 mei openbare vergaderingen 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Middelen 17 mei:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 17 mei 2017
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-jaarverslag 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK) (A-stuk)
- Ontwerp-programmabegroting 2018 

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (A-stuk)
- Voorlopige jaarrekening 2016 gemeente 

Heemstede 
- Accountantsrapport voorlopige jaarrekening 

2016 (excl. Wmo en Jeugdwet)
- Nieuw onderzoek rekenkamercommissie 

Heemstede
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 18 mei:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 18 mei 

2017
- Spreekrecht burgers
- Uitvoeringsprogramma visie winkelcentra 

Heemstede (A-stuk)
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Volmaackt’ (A-stuk)
- Ontwerpbestemmingsplan Reggelaan 14 te 

Heemstede (B-stuk)
- Motie Smart Mobiliteit (B-stuk)
- Motie ‘Geen kind van de ‘ruimte’ rekening’ (B-stuk)

- Verdeling speelbudget, definitief ontwerp 
speellocatie Erasmuslaan en realisatie 
speellocatie Dr. Schaepmanlaan 

 (C-stukken op verzoek van VVD)
- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie 
Samenleving in mei is vervallen.

Op www.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, telefoon  
(023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl




