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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

Raadhuis gesloten 
op maandag 5 juni 

(tweede pinksterdag)

In deze uitgave:
- Verwijdering fietswrakken
- Omgevingsvergunningen

Vrijdag 2 juni
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 2 juni 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.

Heemstede in TV-spelshow ‘Hou ’t schoon!’
Op zaterdag 3 juni tussen 10 en 12 uur gaat 
RTL Telekids tv-opnames maken op voor het 
programma ‘Hou ’t schoon’. De filmsessie vindt 
plaats op het Raadhuisplein en omgeving 
in Heemstede. Publiek is hierbij van harte 
welkom. 

Onder leiding van presentatoren Ruben Dingemans 
en Pauline Luth gaan twee teams van kinderen 
uit twee wijken de strijd aan met elkaar én met 
zwerfafval. Door middel van het uitvoeren van 
verschillende spellen worden de twee wijken 
brandschoon gemaakt. Het team dat het slimst én 
het meest grondig te werk gaat is de winnaar van 
een barbecue voor de hele buurt! 
Rond 17.30 uur reikt wethouder Sebastiaan 
Nieuwland de prijs uit. Het programma wordt in 
september/oktober uitgezonden op RTL Telekids. 

Hou ’t Schoon in Heemstede
De gemeente Heemstede wil de hoeveelheid 
zwerfafval zo laag mogelijk houden en hier op 
een leuke manier de aandacht op vestigen. 
Kinderen leren op spelenderwijs meer over nut en 
noodzaak van het recyclen van afval. Dit speciale tv- 
programma is onderdeel van een educatiepakket 
voor scholen.

Meerdere commissie- en 
raadsvergaderingen juni
In juni komen de raads- en commissieleden 
meermalen bij elkaar. De gemeenteraad vergadert 
op donderdag 1 juni en donderdag 29 juni. De 
agenda voor de raad van 1 juni (vorige week 
gepubliceerd) heeft een aanvulling gekregen: 
ook het besluit van Gedeputeerde Staten over 
de spoorwegovergang Laan van Alverna wordt 
donderdagavond besproken.

- De commissie Ruimte komt gezien de volle 
agenda in juni 3x bijeen: op donderdag 8 juni, 

donderdag 15 juni en maandag 19 juni. 
- De commissie Samenleving vergadert 
 op dinsdag 13 juni .
- De commissie Middelen vergadert 
 op woensdag 14 juni.

De agenda’s van deze commissies publiceren we 
in deze krant in de week die vooraf gaat aan de 
vergadering. Daarnaast vindt u de agenda’s via 
www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
Vergaderstukken en besluiten > Kalender.

Serviceloket Begraafplaats
Voor vragen over de begraafplaats of over het 
regelen van de uitvaart kunt u terecht op de 
website www.begraafplaatsheemstede.nl. 
U kunt ook het Serviceloket Begraafplaats 
bezoeken aan de Herfstlaan 3 (rechterkant 
van hoofdingang). Het loket is geopend op 
werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Buiten 
de openingstijden of tijdens uitvaarten kunt u 

gebruik maken van de digitale informatiezuil. 
De begraafplaats is toegankelijk van 
zonsopkomst tot zonsondergang.

Contact
Tel. 023 5280376 (bereikbaar van 09.00-12.00 uur)
E-mail: begraafplaats@heemstede.nl
www.begraafplaatsheemstede.nl



Aanvulling agenda 
gemeenteraad 1 juni
De gemeenteraad vergadert op donderdag 1 
juni 2017 om 20.00 uur in het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. Aan de agenda is één punt 
toegevoegd:
- 05 Beslissing Gedeputeerde Staten inzake 

spoorwegovergang Alverna

De raad besluit over het al dan niet instellen van 
beroep tegen de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten.

De agenda en stukken van deze vergadering zijn 
te vinden op www.heemstede.nl onder Politiek 
& organisatie > Vergaderstukken en besluiten > 
Kalender

Vergaderingen commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 8 juni 2017 om 20.00 
uur, in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 8 juni 2017
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 

Heemstede en Bloemendaal (2017-2021) (A-stuk)
- Onderzoek fietsschakel Fuikvaartweg Haarlem 

ten laste van Mobiliteitsfonds (A-stuk)
- Aanleg nieuwe brug IJsbaanpad (B-stuk)
- Verkeersveiligheid rondom de basisschool 

Heemstede (B-stuk)
- Motie meerjarige financiering fietsenstalling 

station (B-stuk)
- Wat verder ter tafel komt

De commissie Ruimte vergadert ook op donderdag 
15 juni en maandag 19 juni. 

Op www.heemstede.nl vindt u agenda’s en 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

Verwijdering fietswrakken
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Ir. Lelylaan, ter hoogte van huisnummer 51
- een zwarte herenfiets, merk onbekend, 
 met platte banden
Sparrenlaan, ter hoogte van Groenendaal 3
- een zwarte damesfiets, merk On the Road, 
 met losse ketting
Raadhuisstraat, ter hoogte van huisnummer 72
- een zwarte damesfiets, merk Forwards, 
 met platte banden
Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees
- een bronskleurige herenfiets, merk Livingstone, 

met platte banden
Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink
- een blauwe herenfiets, merk Kyoso, 
 met platte banden
Kerklaan, ter hoogte van huisnummer 39
- een blauwe damesfiets, merk onbekend, 
 met platte banden
Raadhuisplein, ter hoogte van huisnummer 1
- een blauw/witte herenfiets, merk onbekend, 
 met platte banden
Van den Eijndekade
- ter hoogte van huisnummer 1: een grijze 

damesfiets, merk Kopra, met platte banden
- ter hoogte van huisnummer 91: een zwarte 

damesfiets, merk Pelikaan, met platte banden

Heemsteedse Dreef, ter hoogte van huisnummer 34
- een rood/witte kinderfiets, merk Popal, 
 met platte banden
- een paarse damesfiets, merk Fashion, 
 met platte banden
- een groene damesfiets, merk Gazelle, 
 met platte banden

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 juni 2017 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets 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 zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 

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

Verkeersbesluit 
- Het aanwijzen van een parkeerplaats 

nabij Bankastraat 2 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. 

De volledige tekst van dit verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 31 
mei 2017 zes weken ter inzage in de publiekshal van 
raadhuis. Bent u het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken

Omgevingsvergunningen
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Zandvoortselaan 137 + 139, het uitbreiden van 

het restaurant, wabonummer 148635, ontvangen 
4 mei 2017 

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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan. 
- Zandvoortselaan 137 + 139, het uitbreiden 
 van het restaurant, wabonummer 148635, 
 ontvangen 4 mei 2017
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 

publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verleende omgevingsvergunningen
- Raadhuisstraat 79-81, het plaatsen van een luifel 

en doorbreken van een muur, wabonummer 
142565, verzonden 23 mei 2017

- Mr. J. Heemskerkstraat 5, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 144092, verzonden 23 mei 
2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’. 

Heeft u iets 
verloren of 
gevonden?
U kunt dit melden bij de gemeente. 
U kunt de melding digitaal of 
persoonlijk doen via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, bij de 
publieksbalie in het raadhuis of via 
telefoonnummer 14 023. Kijk voor 
meer informatie en voorwaarden op 
www.heemstede.nl bij ‘Gevonden/
verloren voorwerp melden’.



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, telefoonnummer 023-
5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.




