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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 op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:

- Ontwerp-omgevings-
 vergunning SEIN

ter inzage

Afscheidsreceptie gemeentesecretaris 
Willem van den Berg
Na bijna 29 jaar in Heemstede werkzaam 
geweest te zijn als gemeentesecretaris / 
algemeen directeur, gaat Willem van den 

Berg op 1 juni 2018 met pensioen. Zijn 
afscheidsreceptie is op woensdag 30 mei 
2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. Inwoners 
en andere belangstellenden die hem 
persoonlijk gedag willen zeggen, zijn van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Met het vertrek van Willem van den Berg komt 
een einde aan een tijdperk waarin hij zich 
enthousiast, op geheel eigen wijze en blijvend 
innovatief heeft ingezet voor Heemstede, 
haar inwoners, het gemeentebestuur en de 
ambtelijke organisatie. Hoogtepunten zijn 
onder meer de in 2008 voltooide verbouwing 
van het raadhuis en de invoering van de 
‘Heemsteedse Manier van Werken’. Daarnaast 
was hij als gemeentesecretaris ook op 
regionaal en landelijk niveau actief; netwerken 
is zijn tweede natuur en ook daar is Heemstede 
zeer wel bij gevaren.
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Inloopochtend burgemeester 
Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de 
gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? Op vrijdag 1 juni 
houdt burgemeester Astrid Nienhuis een inloopochtend. U bent 
van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zonder afspraak 
binnenlopen in het gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de raadzaal, 
dan wordt u daar opgehaald. Neem voor meer informatie of vragen 
contact op met het secretariaat van het college via (023) 548 58 51.

Vergadering 
gemeenteraad 
31 mei 2018
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 31 mei 2018 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. De collegevorming is nog niet afgerond. 
Mogelijk wordt de installatie van het nieuwe 
college toegevoegd aan deze raadsagenda.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering

31 mei 2018
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Wegsleepverordening Heemstede 2018
- Aanwijzing Functionaris

Gegevensbescherming (FG)
- Herbenoemen burgerlid van de

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit
Heemstede

- Benoemen interne leden
Rekenkamercommissie Heemstede

Overige punten:
- Belofte fractieassistent
- Lijst van ingekomen stukken

raadsvergadering 31 mei 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
gemeentehuis.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 31 mei 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur:  bezwaar tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor het 
verlengen van 2 bestaande balkons 
aan de Herenweg 119A en 121 
(openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Losliggende 
stoeptegels, kapot 
speeltoestel of 
overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpunt
Liever bellen? Dit kan tijdens 
openingstijden naar het meldnummer 
van de gemeente 14 023.



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
- Blekersvaartweg 17, het verbouwen en

uitbreiden van het pand, wabonummer
286199, ontvangen 5 mei 2018

- Ringvaartlaan 22, het verhogen van de
kap van een woonwagen, wabonummer
286776, ontvangen 8 mei 2018

- Van Merlenlaan 4, het samenvoegen van 2
gesplitste wooneenheden, wabonummer
285861, ontvangen 3 mei 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Abraham Kuyperstraat 16, het plaatsen van

een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 275169, verzonden 17 mei
2018

- Johan Wagenaarlaan 56, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 282511, verzonden 17 mei
2018

- Johannes Verhulstlaan 2, het plaatsen van
een haagondersteunende erfafscheiding,
wabonummer 279996, verzonden 17 mei
2018

- Slotlaan 11, het verhogen van de
kapconstructie en plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 262234,
verzonden 17 mei 2018

- Vossenlaan 1, brandveilig gebruik de
dagbesteding ‘de Abeel’, wabonummer
257413, verzonden 17 mei 2018. Een
beroepschrift moet uiterlijk 5 juli 2018
worden ingediend. Zie verder ‘Bezwaar
maken bij uitgebreide procedure’.

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Binnenweg 87, wijzigen van de toegang

tot de winkel en formeren 3 zelfstandige
appartementen binnen bestaand casco,
wabonummer 279761 ontvangen 17 april
2018

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

Ontwerp-omgevingsvergunning SEIN 
(Meer en Bosch, Achterweg 5 te Heemstede) ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede hebben het voornemen 
omgevingsvergunning te verlenen voor de 
bouw van een polikliniek op het terrein van 
Meer en Bosch. De gewenste bebouwing is in 
strijd met het bestemmingsplan ‘Woonwijken 
zuidoost’. 
Om het initiatief mogelijk te maken moet een 
omgevingsvergunning worden verleend voor:
- de activiteiten die afwijken van het

bestemmingsplan
- bouwen
- kappen van bomen.
De gemeenteraad heeft voor dit project op 26
april 2018 een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen (VVGB) afgegeven.

Ontwerp-omgevingsvergunning 
en VVGB ter inzage
Burgemeester en wethouders delen hierbij op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) mee dat 
met ingang van donderdag 24 mei 2018 de 
ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-
VVGB met bijbehorende stukken voor 6 weken 
ter inzage liggen. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-omgevingsvergunning en 
ontwerp-VVGB zijn digitaal te bekijken 
op de websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.0397.OVachterweg5-0101). 
Ook liggen de ontwerpen binnen 
bovengenoemde periode ter inzage in 
de publiekshal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Tot en met woensdag 4 juli 2018) kunt u 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
VVGB en ontwerp-omgevingsvergunning 
geven. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. 

Voor het mondeling geven van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de hieronder 
genoemde contactpersoon. Voor zowel de 
schriftelijke als de mondelinge zienswijzen 
geldt, dat gemotiveerd moet worden 
aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp-omgevingsvergunning en/of VVGB 
de zienswijze betrekking heeft. 

Contact
Neem voor meer informatie contact op met de 
heer R. van der Aar van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid via (023) 548 57 64 of per e-mail: 
gemeente@heemstede.nl.




