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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

28 mei
Vergadering 

gemeenteraad

In deze uitgave:
- Bekendmakingen
- Loket Heemstede
-  Verkiezingen #EP2014

Jonge Held van Heemstede 2014 gezocht!

Volgende week bij u in de brievenbus 
Preventiekrant 2014
Aanstaande maandag en dinsdag wordt de 
‘Preventiekrant 2014’ verspreid in Heemstede. De 
krant staat boordevol tips op het brede terrein 
van veiligheid. Aan bod komen niet alleen het 
voorkómen van woninginbraak en het beschermen 
van uw eigendommen, maar deze keer ook 
extra aandacht voor de zogenaamde ‘bluetooth-
tracker’. Hiermee sporen criminelen apparaten 
op zoals laptops, iPads en smartphones die in 
personenauto’s liggen. Verder laten we u kennis 
maken met het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
het Loket Heemstede, Buurtbemiddeling en 
Streetcornerwork. Ook dat is preventie: weten waar 
u moet zijn voordat een probleem ontstaat of uit de 
hand loopt. 

De preventiekrant wordt verspreid in het 
folderpakket. Heeft u geen krant ontvangen? 
U vindt de Preventiekrant nu al digitaal op 
www.heemstede.nl of haal een exemplaar af 
in de publiekshal van het Raadhuis.

Rotaryclub Heemstede zoekt in samenwerking met 
de gemeente Heemstede een maatschappelijk 
betrokken 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!

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 te sturen naar de gemeente Heemstede 
(Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede) t.a.v. Nellie 
Zwetsloot (nzwetsloot@heemstede.nl).

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 de 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 uur tot 17.00 in de Haarlemmer 
Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem. 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nobellaan 5  het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 11968, ontvangen 6 mei 2014. 
- Frederik van Eedenplein 4 het kappen van 
 1 eikenboom wabonummer 11971, 
 ontvangen 6 mei 2014. 
- Raadhuisstraat 2B het plaatsen van een 

zonnescherm wabonummer 11972, 
 ontvangen 7 mei 2014. 
- Bronsteeweg 100 het verhogen van de nok 

wabonummer 11973, ontvangen 6 mei 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 109 het kappen van 
 1 kastanjeboom wabonummer 11576, 

 verzonden 16 mei 2014. 
- Heemsteedse Dreef 248 het kappen van 1 berk 

wabonummer 11735, verzonden 16 mei 2014. 
- Herenweg 122 het kappen van 1 leylandii en 
 1 conifeer wabonummer 11741, 
 verzonden 16 mei 2014. 
- H.W. Mesdaglaan 14 het wijzigen van begane 

grond vloer wabonummer 11738, 
 verzonden 16 mei 2014. 
- Achterweg 19A het verwijderen van een 

gedeelte van de bestaande houten kerkbanken 
en het herplaatsen van banken op het balkon 
wabonummer 11055, verzonden 16 mei 2014. 

- Bosboom Toussaintlaan 62 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10678, verzonden 16 mei 2014. 

- Binnenweg / Raadhuisstraat het plaatsen van 

banieren ( tijdelijk tot en met 31 december 2014) 
wabonummer 12123, verzonden 16 mei 2014. 

- Johannes Vermeerstraat 14 het kappen van 
 1 leylandii wabonummer 11377, 
 verzonden 16 mei 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Binnenweg 15 het wijzigen van lichtreclame 

wabonummer 11491, ontvangen 18 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.

Verkiezing Europees Parlement: 
Neem uw legitimatie mee!
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.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 28 mei 2014 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 28 mei 

2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK)
- Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK)

Hamerpunten
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen om-
 gevingsvergunning 4 woningen Glipperweg 33-3
- Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede- 

Beleidskadernota Participatiewet 2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 april 2014
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Loket Heemstede is 
er voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede 
aan het Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het 
aanvragen van een voorziening in het kader van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zoals OV-taxi, 
aanpassingen in de woning of een rolstoel) of om 
informatie en advies, wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat in 
november 2013 t/m maart 2014 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.

- Atelier NW, Wilhelminaplein 22 
- Eethuis Binnenweg, Binnenweg 31 
- Van Poelgeest , Cruquiusweg 25 
- Korving Vishandel , Roemer Visscherplein ong.



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’.




