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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

Volg ons via Twitter 
en Facebook

Afscheidsreceptie wethouder 
Christa Kuiper donderdag 24 mei
Na een periode van 12 jaar stopt Christa 
Kuiper als wethouder in Heemstede. 
Inwoners en belangstellenden die haar 
gedag willen zeggen, zijn van harte 
welkom op haar afscheidsreceptie. Deze 
is op donderdag 24 mei 2018 vanaf 
16.30 uur in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis.

Christa Kuiper werd in 2006 wethouder 
voor het CDA. In haar eerste en tweede 
termijn had zij onder andere de portefeuilles 
Financiën, Verkeer en Openbare ruimte. Zij 
heeft haar taken binnen deze portefeuilles 
voortvarend uitgevoerd. De grootschalige 
herinrichting van de Binnenweg kwam 
onder haar verantwoordelijkheid tot stand. 

In de collegeperiode 2014 - 2018 heeft 
Christa zich met hart en ziel ingezet voor het 
sociaal domein en alle nieuwe taken die de 
gemeente kreeg met de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet.

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis
Op donderdag 10 mei 
(Hemelvaartsdag) is het 
gemeentehuis gesloten. 
Op vrijdag 11 mei zijn wij 
gewoon geopend. Kijk op 
www.heemstede.nl/contact

Maak het inbrekers niet makkelijk!
In Heemstede zijn in de afgelopen weken 
meerdere auto- en woninginbraken geweest. 
Aanleiding genoeg voor de politie om u te 
informeren hoe u de kans op inbraken kunt 
verkleinen.

Voor uw auto geldt:
- Parkeer op een goed verlichte plaats. Zo

hebben anderen zicht op uw auto
- Verwijder altijd de afdruk van de zuignap

(navigatiesysteem) van de voorruit
- Dieven zoeken ook onder uw stoel, berg

daar dus niets op
- Sluit de auto altijd af
- Laat nooit kostbaarheden of tassen in de

auto achter
- Laat zien dat u niets waardevols verbergt.

Zet het dashboardkastje open
- Heeft u een stationcar, dek een lege

laadruimte dan niet af
- Registreer waardevolle bezittingen

Wat kunt u doen bij uw woning?
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk

(Politiekeurmerk Veilig Wonen®) 
- Beveilig ramen en deuren op begane grond

en gemakkelijk bereikbare ramen en deuren
aan balkons, terrassen en platte daken

- Doe ramen en deuren op slot én de
voordeur op het nachtslot als u weggaat

- Zet geen opklimmateriaal (ladders,
afvalcontainers en dergelijke) binnen
handbereik

Ziet u iets verdachts, meld dit dan altijd 
bij de politie. Dit kan via het algemene 
telefoonnummer 0900-8844 of bij spoed via 
112. Ook kunt u geheel anoniem een melding
maken bij de onafhankelijke stichting Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis). Doe
altijd aangifte van inbraak!
Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/preventietips

Besluiten gemeenteraad 
26 april 2018
De gemeenteraad heeft unaniem vastgesteld:
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

omgevingsvergunning nieuwbouw 
polikliniek SEIN - Meer en Bosch

- Voorziening Wegen
- Voorziening onderhoud bruggen en

beschoeiingen
- Benoeming mevrouw A.M.C.E. Stam tot

voorzitter commissie Samenleving in mei
2018

- Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 26 april 2018

Op www.gemeenteraad.heemstede.nl 
vindt u de stukken waarover de raad heeft 
besloten. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffie, (023) 548 56 46 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Agenda raadscommissie 
Samenleving 
15 mei 2018
- Vaststelling agenda commissie

Samenleving 15 mei 2018
- Spreekrecht burgers
- Rapportage Sociaal Domein 2017

(Q1 t/m Q4) (C-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. 
Locatie: raadhuis, Raadhuisplein 1

Heemstede
Datum: 15 mei 2018
Start: 20.00 uur

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Edith van der Hoek, via (023) 548 57 17 of per 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

In mei vervallen de vergaderingen van de 
commissies Ruimte en Middelen.

Handhavingsacties
Verwijderde reclame-aanhanger 
Eikenlaan
In onze publicatie van 19 april 2018 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een grijze reclame aanhanger, merk

onbekend, met een platte linker band, ter
hoogte van garageboxen Eikenlaan

Bovengenoemde aanhanger is op 3 mei 2018 
in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken na 
verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich 
melden bij bureau Handhaving en zijn voertuig 

ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering vaartuig Ringvaartlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
- Een witte open polyester boot met de naam

Burchwood, gelegen op de walkant einde 
Ringvaartlaan tegen de Ringvaart.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 4:13 lid 1 a., van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 

krijgt de eigenaar van dit vaartuig tot en met 
23 mei 2018 de gelegenheid zijn vaartuig 
te verwijderen. Als het betreffende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, 
wordt deze in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 52, realisatie terras,

wabonummer 282920, ontvangen 24 april
2018

- Blekersvaartweg 18, het verbouwen
van de Bleekergalerie, het realiseren van
2 woningen, wabonummer 281756,
ontvangen 23 april 2018

- Esdoornlaan 11, het verhogen van de nok,
wabonummer 280528, ontvangen 19 april
2018

- Johan Wagenaarlaan 56, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 282511, ontvangen 25 april
2018

- Landzichtlaan 9, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 281409,
ontvangen 23 april 2018

- Raadhuisstraat 71, het vernieuwen van
kozijnen, wabonummer 281362, ontvangen
23 april 2018

- Rembrandtlaan 30, het doorbreken van een
muur, wabonummer 282335, ontvangen
24 april 2018

- Troelstralaan 7, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 281486, ontvangen 23 april
2018

- Voorweg 4, het uitbreiden van een
woonhuis, wabonummer 283022,
ontvangen 25 april 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 200, het uitbreiden van

een woonhuis op de 1e verdieping,
wabonummer 276084, verzonden 3 mei
2018

- Camplaan 30, het plaatsen van een klassieke
inrijpoort/sierpoort op de oprit aan de
voorzijde/straatkant, wabonummer 277806,
verzonden 3 mei 2018

- Huizingalaan 24, het verhogen van de nok,
optrekken voorgevel en het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 278378, verzonden 3 mei
2018

- Laan van Alverna, het kappen van
15 populieren, wabonummer 255896,
verzonden 3 mei 2018

- Raadhuisstraat 71, het plaatsen van nieuwe
kozijnen, wabonummer 281362, verzonden
3 mei 2018

- Voorweg 4, het uitbreiden van een
woonhuis, wabonummer 283022,
verzonden 3 mei 2018

- Herenweg 21A, het plaatsen van twee
bergingen op het voorerf, wabonummer
279348, verzonden 3 mei 2018

- Jan Steenlaan 20, het uitbreiden van
een woonhuis, wabonummer 277321,
verzonden 3 mei 2018

- Weiland Vrijheidsdreef, het plaatsen van
een insectenhotel, wabonummer 272461,
verzonden 3 mei 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’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Esdoornlaan 11, het verhogen van de nok,

wabonummer 280528, ontvangen 19 april
2018,

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 11, het verhogen van de nok,

wabonummer 280528, ontvangen 19 april
2018

- Strawinskylaan 7, het wijzigen van de gevel
op de 1e etage, wabonummer 273797,
ontvangen 30 maart 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.




