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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

Raadsvergadering hervat 
op woensdag 1 juni

In deze uitgave:
- Feest organiseren?
- Omgevingsvergunningen

HBB trekt wethouder Remco Ates terug
Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 
26 mei jl. heeft HBB haar wethouder Remco Ates 
teruggetrokken. Reden hiervoor is dat HBB geen 

vertrouwen meer heeft in de samenwerking met de 
VVD, waarmee zij samen met het CDA het college 
vormt.
HBB trok deze conclusie tijdens de behandeling van 
de visie over de winkelcentra in Heemstede. In haar 
verklaring benadrukte HBB dat het opzeggen van 
het vertrouwen gericht is op de VVD-fractie en niet 
geldt voor VVD-wethouder Heleen Hooij.
De komende periode zullen de politieke partijen 
verkennende gesprekken met elkaar starten om 
tot een nieuw college te komen. Wethouder Ates 
behartigde de portefeuilles ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting, recreatie, reiniging, onderwijs, 
sport en duurzaamheid. Zijn werkzaamheden 
zullen - tot een nieuw college is gevormd - worden 
waargenomen door de overige collegeleden.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 3 juni 2016 
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.

Vrijdag 3 juni
Binnenlopen bij de burgemeester

Themabijeenkomst How 2 talk 2 kids
Effectief communiceren met pubers 

Op donderdag 16 juni organiseert Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Bloemendaal en 
Heemstede een themabijeenkomst over effectief 
communiceren met pubers volgens de methode 
van ‘How 2 talk 2 kids’. De bijeenkomst is van 20.00 
(inloop vanaf 19.45) tot 22.00 uur en vindt plaats op 
de Dennenweg 15A in Bloemendaal. 
Kijk voor meer informatie over de methode 
op www.how2talk2kids.nl. Aanmelden kan via 
e-mail cjg@bloemendaal.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. 

Vacature Verkeerskundige
Ben jij op zoek naar een brede en zelfstandige functie waarin alle 
facetten van verkeerstechniek aanwezig zijn? Zoals het opstellen van 
verkeerscirculatieplannen, de projectleiding bij herinrichtingsprojecten 
en het adviseren over verkeerstechniek. En hou jij van dynamiek?

Als verkeerskundige bij de gemeente Heemstede werk je in een verstedelijkt gebied gelegen tussen 
Haarlem en Haarlemmermeer. Een gebied dat - vooral op mooie dagen - ook nog eens te maken 
heeft met veel strandverkeer van en naar Zandvoort. Kortom, een gemeente waarin veel uitdaging 
schuilt voor een verkeerskundige. De functie is zeer geschikt voor een starter.

Meer weten of direct solliciteren? Kijk op www.werkenbijheemstede.nl



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nabij Anna Blamanlaan 9-Glipper Dreef 186, 

het aanleggen van een glasvezel datakabel, 
wabonummer 40091, ontvangen 13 mei 2016

- Kadijk 38, het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 40244, ontvangen 17 mei 2016

- Bronsteeweg 92A, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 40323, 

 ontvangen 18 mei 2016
- Franz Lehárlaan 135, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 40626, ontvangen 20 mei 2016

- Zandvoortselaan 159A, het vervangen van een 
gevelpui van een winkelpand, wabonummer 
40634, ontvangen 20 mei 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Alberdingk Thijmlaan 23, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en 
plaatsen trap naar zolder, wabonummer 38470, 
ontvangen 21 april 2016,. 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.

- Raadhuisstraat 3, het plaatsen van een schuur, 
wabonummer 39711, ontvangen 6 mei 2016. 
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.

- Vondelkade 34, het vergroten van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 38069, 
ontvangen 16 april 2016. 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vossenlaan 2, het wijzigen van de entree van 

het dagbestedingscentrum ‘de Boerderij’ op 
het Hartekampterrein, wabonummer 39913, 
verzonden 27 mei 2016 

- Melchior Treublaan 5, het kappen van een 
esdoorn, wabonummer 39195, 

 verzonden 27 mei 2016
- Binnenweg 181, het wijzigen van de gevel, 

wabonummer 38149, verzonden 27 mei 2016
- Overboslaan 23, het vervangen van 

garagedeuren door kozijnen, wabonummer 
38196, verzonden 27 mei 2016

- Reinier van Holylaan 19, het plaatsen van een 
tuinmuur in de voortuin, wabonummer 38837, 
verzonden 27 mei 2016

- Herfstlaan 3, het kappen van een eikenboom en 
een den, wabonummer 39355, verzonden 27 mei 
2016

Reageren? Zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.

Feesten 
organiseren?
In deze examentijd krijgen wij veel vragen van 
mensen die een (examen)feest willen organiseren. 
Organiseert u thuis of in uw tuin een groot feest 
met versterkte muziek (een deejay, live band of 
geluidsapparatuur) dan heeft u een ontheffing 
nodig. Voor een (examen) feestje zonder veel 
overlast geldt dit natuurlijk niet.

Waar moet uw feest aan voldoen
- Elektronisch versterkte muziek mag tot uiterlijk 

24.00 uur
- Houd rekening met uw omgeving en zet de 

muziek niet te hard
- Voorkom of beperk zoveel mogelijk hinder in uw 

directe omgeving
- Overhandig de ontheffing als de politie hierom 

vraagt
- Informeer uw omgeving tijdig over het door u 

georganiseerde feest en de mogelijke overlast

Ontheffing aanvragen
De ontheffing (op grond van artikel 4:6 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening) vraagt u 
aan door een e-mail te sturen aan gemeente@
heemstede.nl. Geef hierbij aan op welke datum en 
tijdstip het feest plaatsvindt. Tegen de ontheffing kan 
bezwaar worden gemaakt. Voor het aanvragen van 
de ontheffing bent u leges verschuldigd van €20,15.

Uitschrijvingen basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 12 april 2016, de heer Mohamed Ismail 

Mohamed Mahmoud, geboren op 01-12-1980, 
Binnenweg 31

- Per 12 april 2016, de heer Ahmad Nizamaddin 
Mohammad, geboren op 02-07-1994, 

 Res Novaplein 41A

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van bekendmaking 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).

Hervatting Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede hervat de 
openbare vergadering van donderdag 26 mei 
2016 op woensdag 1 juni 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 
 01 juni 2016

Bespreekpunten
- Visie winkelcentra Heemstede
- Vervanging toplaag MHC Alliance
- Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
- Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 
 10 woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan 
 (De Posterij)

Hamerpunten
- Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- Archiefverordening gemeente Heemstede 

2016 en Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

mei 2016
- 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 publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Res Novaplein 29 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner, verzonden 30 mei 2016. Het besluit ligt 
vanaf 9 juni zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.

Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62



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’.

Ontwerpbesluit afwijzing verzoek tot onttrekking aan de open-
baarheid van de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna
Sinds de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
9 december 2015 staat definitief vast dat de 
spoorwegovergang bij de Laan van Alverna door 
verjaring openbaar is geworden. De overgang 
kan daarom alleen door een raadsbesluit aan de 
openbaarheid worden onttrokken. Bij de raad zijn 
op grond van artikel 11 van de Wegenwet meerdere 
verzoeken ingediend om de spoorwegovergang 

bij de Laan van Alverna aan de openbaarheid 
te onttrekken. In haar vergadering van 26 mei 
2016 heeft de gemeenteraad besloten een 
ontwerpbesluit op te stellen waarin het verzoek 
tot onttrekking aan de openbaarheid van de 
spoorwegovergang bij de Laan van Alverna wordt 
afgewezen.
Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 2 juni t/m 
woensdag 13 juli 2016 ter inzage in het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 in Heemstede. Belanghebbenden 
kunnen tijdens genoemde periode schriftelijk of 
mondeling reageren. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen sturen naar de gemeenteraad van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Over dit onderwerp kunt u ook contact opnemen 
met de heer M. Jansen, telefoon: 023-5485752, 
e-mail: mjansen@heemstede.nl.




