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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
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

Europese verkiezingen
Stem op 22 mei!

In deze uitgave:
- Identificatieplicht bij stemmen
- Omgevingsvergunningen
- Uitschrijvingen BRP

Jonge Held van Heemstede 2014 gezocht!
Rotaryclub Heemstede zoekt in samenwerking 
met de gemeente Heemstede een Jonge Held 
in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. Iedereen die 
een Jonge Held in zijn of haar omgeving kent, 
kan deze tot en met 17 juni 2014 nomineren!

Voor jong en oud
Zonne-energie 
evenement 
Op zaterdag 24 mei van 12.00 tot 17.00 uur 
vindt in de Stadskweektuin te Haarlem een 
groot zonne-energie-evenement plaats. Het 
evenement wordt georganiseerd door Route 
du Soleil in samenwerking met gemeenten 
Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. 
Leer en ervaar alles rondom zonne-energie. 
Een informatieve en gezellige middag voor 
het hele gezin!

Meer weten? Kijk op www.routedusoleil.nl of 
www.heemstede.nl voor meer informatie, 
waaronder de deelnemende bedrijven, workshops 
en routebeschrijving. Toegang is gratis voor 
iedereen. Van 12.00 tot 17.00 uur in de Haarlemmer 
Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem. 

Jonge Held is maatschappelijk 
betrokken
Wie komt ervoor in aanmerking? De Jonge Held 
van Heemstede heeft iets bijzonders gedaan 
voor de (Heemsteedse) samenleving. Denk aan 
vrijwilligerswerk, inzet voor minder bedeelden of 
een heldhaftige daad. De prijs is in 2012 voor het 
eerst uitgereikt. Kijk voor alle informatie op 
www.heemstede.nl.

Hoe meld ik een Jonge Held aan?
Jonge Helden kunnen worden aangemeld via 
www.heemstede.nl, via www.rotary.nl of door een 
mail of brief naar de gemeente Heemstede 
(Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede) te sturen t.a.v. 
Nellie Zwetsloot (nzwetsloot@heemstede.nl).

‘Effectief communiceren met kinderen’
Themabijeenkomst How 2 talk 2 kids
Op woensdag 4 juni organiseren het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede en 
Bloemendaal een themabijeenkomst over 
‘Effectief communiceren met kinderen’ 
volgens de methode van How 2 talk 2 kids. 
De bijeenkomst is van 20.00 (inloop vanaf 
19.45) tot 22.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 te Heemstede. 

Ouders en verzorgers, die op zoek zijn naar een 
effectievere manier van communiceren met 
kinderen, zijn van harte welkom op deze avond. 
Maak kennis met de methode How 2 talk 2 kids 
en leer vaardigheden, die je in de praktijk kunt 
toepassen. 

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl. 

Ouders en verzorgers, die interesse hebben voor deze 
themabijeenkomst kunnen zich aanmelden bij Casca, 
telefoon (023) 548 38 28 of mailen naar info@casca.nl. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 248 het kappen van 1 berk 

wabonummer 11735, ontvangen 28 april 2014. 
- H.W. Mesdaglaan 14 het wijzigen van de vloer 

wabonummer 11738, ontvangen 28 april 2014. 
- Glipper Dreef 94 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 11740, ontvangen 30 april 2014. 
- Herenweg 122 het kappen van 1 leylandi en 
 1 conifeer wabonummer 11741, ontvangen 
 28 april 2014. 
- Rhododendronplein 6 het doorbreken van 
 een muur wabonummer 11746, 
 ontvangen 1 mei 2014. 

Starten voorbereidingsprocedure 
monumentenvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipperweg 70 het slopen van een monument 

wabonummer 10042, ontvangen 17 december 
2013. Zienswijzen kunnen ingediend worden 
vanaf 15 mei tot en met 25 juni 2014.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Kemphaanlaan 15 het kappen van 1 naaldboom 

en 1 loofboom wabonummer 11226, 
 verzonden 9 mei 2014. 
- Mr. A. Baron Mackaystraat 8 het kappen van 
 1 loofboom wabonummer 11595, 
 verzonden 9 mei 2014.
- Reggelaan 31 het uitbreiden van een woonhuis 

en kappen van 1 naaldboom wabonummer 
10328, verzonden 9 mei 2014. 

- Jan van den Bergstraat 75 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 10569, verzonden 9 mei 2014. 

- Matthijs Vermeulenlaan 22 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 10676, 

 verzonden 9 mei 2014. 
- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van een 

geluidsmuur wabonummer 10725, 

 verzonden 9 mei 2014. 
- Glipper Dreef 94 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 11740, verzonden 9 mei 2014. 
- Herenweg 115 het plaatsen van een verwijsbord 

wabonummer 11057, verzonden 9 mei 2014. 
- W. Denijslaan 35 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 11051, 
verzonden 9 mei 2014. 

- Lorentzlaan 42 het plaatsen van een dakopbouw 
en het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak wabonummer 11135, 
verzonden 9 mei 2014. 

- Kastanjelaan 15 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 11123, verzonden 9 mei 2014. 

- Spoorplein 2 het kappen van 1 abies boom 
wabonummer 11321, verzonden 9 mei 2014. 

- Franz Schubertlaan 9 het kappen van 1 lariks en 1 
den wabonummer 11322, verzonden 9 mei 2014. 

- P.C. Boutenskade 4 het uitbreiden van het 
woonhuis met een erker wabonummer 11113, 
verzonden 9 mei 2014. 

- Leidsevaartweg 119 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10662, verzonden 9 mei 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling 

wabonummer 10913, ontvangen 24 maart 2014. 
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.

- Anton Mauvestraat 4 uitbreiden 
terrasoverkapping en balkon wabonummer 
11262, ontvangen 7 april 2014. 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.

Europese 
verkiezingen 
22 mei 2014
Op 22 mei 2014 worden de leden van het 
Europees Parlement gekozen. U kunt met 
uw stempas stemmen in elk willekeurig 
stembureau in Heemstede. Denkt u er 
daarbij aan om zowel uw stempas als uw 
identiteitsbewijs mee te nemen? 
Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf 
jaar verlopen zijn (geldig tot 21 mei 2009 
of later).

Stemt u voor iemand anders of 
iemand anders voor u?
Ook als u iemand via uw stempas machtigt om 
voor u te stemmen, moet de gemachtigde (een 
kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen. 
Zonder uw (kopie) identiteitsbewijs mag de 
gemachtigde uw stem niet uitbrengen en gaat 
uw stem verloren. Ook hierbij geldt dat uw 
identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag 
zijn (geldig tot 21 mei 2009 of later).

Kijk voor alle informatie rondom de verkiezing 
Europees Parlement op www.heemstede.nl bij 
Politiek en Organisatie, Verkiezingen 2014.

Uitgeschreven uit basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

Per 25 april 2014:
- J.J.J. van der Weert geboren op 26-08-1981, 

Vechtlaan 13
- R.V. Kenselaar geboren op 12-04-1966, 
 Albertingk Thijmlaan 9

Per 28 april 2014:
- C. António Teófilo geboren op
 08-11-1974, Zandvoortselaan 75B
- C.A. Sequeira Amaral Teófilo geboren op
 04-01-1976, Zandvoortselaan 75B

Per 01 mei 2014:
- M. Jany, geboren op 04-08-1983, 
 Jan van Goyenstraat 17A
- L.E. Jany geboren op 23-06-1986, 
 Jan van Goyenstraat 17A

Als de 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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 12 maart 2014 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- S.Z. Krόl geboren op 24-05-1962, Binnenweg 204
- R.J. van Dijk geboren op 15-04-1979, 
 van den Eijndekade 39

Tegen dit besluit 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 kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Afspraak maken = 
niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken tijdstip 
voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart of voor het aanvragen 
van een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij inlopen. 
Ga naar www.heemstede.nl en klik rechts in uw 
scherm op ‘Maak een afspraak’.



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’.

Handhavingsacties
Roeiboot Leidsevaart
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
witte roeiboot aangetroffen in de Leidsevaart ter 
hoogte van de brug nabij de Kohnstammlaan. Dit 
vaartuig is aangelegd aan grond dat in eigendom is 
van de gemeente.
Dit gedeelte aan de Leidsevaart is in de Verordening 
openbaar water Heemstede (artikel 3 en 4) 
uitgezonderd om een ligplaats in te nemen met een 
pleziervaartuig. 

Sloep Zandvaartkade
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een sloep met zwart bootzeil aangetroffen in 
de Zandvaart ter hoogte van Zandvaartkade 
(ligplaatsen ZVK 016 en 017). 
Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de 
Verordening openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemde vaartuigen krijgt 
tot en met 21 mei 2014 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel 

een ligplaats in te nemen met waar dit na een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Indien de 
eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.




