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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

Commissievergaderingen 
in juni
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Aan de slag met het Wilhelminaplein
Maandagavond 27 juni
Het Wilhelminaplein krijgt volgend jaar een 
opknapbeurt om het plein meer de uitstraling 
te geven die past bij dit historische hart van 
Heemstede. En u kunt meedenken over de 
ingrediënten die moeten helpen dit historische 
karakter te benadrukken! U bent van harte 
welkom op maandag 27 juni vanaf 19.30 uur 
in het raadhuis en uw ideeën voor de invulling 
van het plein te delen. 

De contouren voor het plein liggen vast nu de 
commissie Ruimte voor ‘inrichtingsvariant 1’ heeft 
gekozen. Er komt één doorgaande weg met aan 
weerszijden parkeerplaatsen aan de westkant en 
een breder pleingedeelte zonder auto’s aan de 
oostkant. Hierdoor ontstaat een beter zicht op de 
Oude Kerk uit 1625. 

Nog veel keuzes
Er zijn ook nog veel keuzes te maken over de 
verdere invulling van het Wilhelminaplein. Daarbij 
gaat het om vragen als: waar en hoeveel groen 
moet er komen? Hoe kunnen we door verlichting 
het plein een mooier aanzien geven en de 
geschiedenis zichtbaar maken? En welke elementen 
(zoals een bank, kunst, afvalbakken) krijgen straks 
een plek op het plein? 

Brainstormavond 27 juni
Aan verschillende tafels, begeleid door externe 
deskundigen, gaan we na hoe we met de drie 

thema’s Groen, Licht en Elementen het plein een 
aantrekkelijk, herkenbaar en historisch aanzien 
kunnen geven. Op deze avond kan alles op tafel 
komen, al uw suggesties zijn welkom. De ideeën 
moeten uiteindelijk wel aan de randvoorwaarden 
voldoen.

Doe mee!
Kom meedenken over het toekomstige uiterlijk 
van het plein. Iedereen is welkom. U kunt zich 
aanmelden voor 20 juni via gemeente@heemstede.
nl. Vermeld bij uw aanmelding bij welke van de drie 
thematafels u wilt aanschuiven. Heeft u een idee of 
een mooi voorbeeld? Neem dan een foto mee op 
de avond.
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl 
(Actueel > Plannen en projecten > Wilhelminaplein).

Voorstel voor nieuwe bomen 
Vrijheidsdreef
Donderdag 16 juni in commissie Ruimte
De Vrijheidsdreef in Heemstede wordt in het 
midden beplant met twee rijen lindebomen. 
De buitenste twee rijen krijgen een gevarieerd 
beeld met zes verschillende boomsoorten, 
waaronder de walnoot, rode esdoorn en 
tamme kastanje. Dat is het voorstel dat de 
commissie Ruimte op donderdag 16 juni 
(aanvang 20.00 uur) in het raadhuis zal 
bespreken. In het voorstel zijn de uitslagen van 
de enquête en overige inspraakreacties over 
de Vrijheidsdreef verwerkt. Inwoners kunnen 
tijdens de commissievergadering inspreken en 
zo nogmaals hun mening geven.

Enquête
In april kon iedereen via een enquête een voorkeur 
uitspreken nieuwe bomen op de Vrijheidsdreef: 
of vier rijen met dezelfde bomen of de middelste 
twee rijen met één soort en de buitenste twee met 
meerdere soorten bomen. Ook kon men aangeven 
welke boomsoort(en) de voorkeur hadden. In 
totaal hebben 132 mensen de enquête ingevuld. 

Daarnaast zijn nog enkele schriftelijke reacties 
ingediend. 
Een kleine meerderheid van 55% koos voor de optie 
om in het midden twee rijen met lindes te planten 
en aan de twee buitenzijden diverse soorten. 

Vervolg op volgende bladzijde.



Daarbij kregen de walnoot, rode esdoorn en tamme 
kastanje de meeste stemmen. Deze bomen zijn 
opgenomen in het ontwerp. Voor de variatie zijn 
drie boomsoorten toegevoegd voor hun bijzondere 
bladvorm, (herfst)kleur en/of vruchtdracht.

Voordelen
De diversiteit maakt de bomen vaak sterker en 
het beperkt de kwetsbaarheid. Als één van de 
boomsoorten onverhoopt wordt aangetast door 
een boomziekte blijven er door de variatie nog 
andere boomsoorten over. Om die reden en gezien 
de enquêteresultaten heeft het college gekozen 
voor diversiteit. Hierdoor ontstaat ook een mooi 
gevarieerd beeld. 
De linde is een sterke inheemse boomsoort waarbij 
ook andere boomsoorten een kans hebben te 
groeien. 

Adoptie boom
Het wordt ook mogelijk gemaakt een boom te 
adopteren voor € 250 per boom. In de enquête 
hebben mensen laten weten wel interesse in 
adoptie te hebben, maar voor minder geld dan het 
oorspronkelijke bedrag van € 500.

Vervolg
De commissie Ruimte bespreekt dit voorstel op 
donderdag 16 juni. U heeft hier de mogelijkheid om 
in te spreken. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de griffie, raadsgriffier@heemstede.nl, tel. 023-
548 56 46. Het is de bedoeling de nieuwe bomen in 
het najaar van 2016 aan te planten.

Vervolg van vorige bladzijde. Bijeenkomst voor zzp’ers op 
dinsdag 21 juni
Heemstede telt veel zzp-ondernemers die samen 
een belangrijk onderdeel vormen van de lokale 
economie. Op dinsdag 21 juni van 17.00 
tot 19.30 uur organiseert de gemeente een 
bijeenkomst voor de Heemsteedse zzp’ers. Hier 
kunnen zij contacten leggen en hun netwerken 
delen en uitbreiden. Tijdens de bijeenkomst krijgen 
de zzp’ers uitleg over de overgang van de VAR-
verklaring naar de wet DBA en wat dat voor hen 
betekent.
Daarna wordt in een interactieve sessie onder 

externe begeleiding gebouwd aan een sterk 
(online) netwerk van Heemsteedse ondernemers. 
De zzp’ers in Heemstede zijn per brief uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst. 

Heeft u als zzp’er geen uitnodiging ontvangen en 
wilt u deze avond bijwonen? Neem dan contact op 
met Mireille Middendorp, e-mail mmiddendorp@
heemstede.nl, telefoon 023 – 548 58 02. U kunt zich 
ook aanmelden via de website van Community 
Builders via www.communitybuilders.nu.

Binnenkort op 
vakantie?
Controleer tijdig de geldigheid 
van uw reisdocument
Wanneer u een nieuw reisdocument wilt 
aanvragen maak dan tijdig een afspraak. Kom 
langs wanneer het u uitkomt en word direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. 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’.

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede

Tentoonstelling Bart Wassenaar
Tot 30 juli 2016 exposeert Bart Wassenaar 14 fraaie 
pentekeningen in de Burgerzaal. Met zelf ter plekke 
gemaakte foto’s als basis zet hij met een eenvoudige 
tekenpen en een potje Oost-Indische inkt sfeervolle 
tekeningen op papier. De onderwerpen zijn 
landschappen, gebouwen in hun omgeving, 
straatlevens en stillevens. Voor deze tentoonstelling 

heeft de kunstenaar speciaal bekende en markante 
locaties in Heemstede getekend.

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vazen 
en wandtableaus.

Tentoonstelling Jan Willem Wouters
In de publiekshal is deze maand werk te zien 
van Jan Willem Wouters. Zijn werk heeft als 
uitgangspunt ‘De Liefde’, in al haar lichte en donkere 
verschijningsvormen. De thema’s binnen de liefde 
die hij behandeld zijn: Kus, Psychose, Hallelujah, 
Natuur, Verwarring en Stilte.
 
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Workshop ‘Klaar voor het ouderschap’ 
(Ook voor vaders!)
Op woensdag 15 juni van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert JGZ Kennemerland in 
samenwerking met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede de workshop ‘Klaar voor 
het ouderschap’. De workshop is speciaal 
ontwikkeld voor aanstaande ouders en gaat 
in op de veranderingen die zij kunnen ervaren 
zodra hun eerste kind is geboren. De workshop 
wordt gegeven op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede.

Na de geboorte van een kind verandert er veel in 
het leven van ouders: hoe bewaak je bijvoorbeeld 
de balans tussen je privéleven, zorg voor je baby 
en je baan? En wat voor invloed heeft een baby 
eigenlijk op je relatie? Zo zijn er mogelijk nog 
meer vragen waar je als aanstaande ouders onder 
deskundige leiding van JGZ Kennemerland met 
andere ouders over in gesprek wilt gaan. 

Ouders die interesse hebben in deze workshop 
kunnen zich via www.cjgheemstede.nl knopt 
themabijeenkomsten inschrijven. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- 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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Borneostraat 50, overkapping t.b.v. fietsen, 

wabonummer 41118, ontvangen 23 mei 2016
- Herenweg 78, het bouwen van een villa, 

wabonummer 41110, ontvangen 23 mei 2016
- Wipperplein 6, vernieuwen kapconstructie, 

aanpassen balklaag zoldervloer en plaatsen 
dakkapel op voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 41115, ontvangen 23 mei 2016

- Cruquiusweg 37, vervangen reclame, 
wabonummer 41162, ontvangen 24 mei 2016

- Lanckhorstlaan 40, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 41663, 
ontvangen 25 mei 2016

- Erasmuslaan 12, het plaatsen van een 
dakopbouw, dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak en plaatsen van een kozijn in 
de garage, wabonummer 41659, ontvangen 25 
mei 2016

- Provinciënlaan 3B43, aanbrengen 
scheidingswand tussen van oorsprong 2 
appartementen (3B42 en 3B43), wabonummer 
41710, ontvangen 24 mei 2016

- Herenweg 15, het plaatsen van een schuur/
garage, wabonummer 41751, ontvangen 26 mei 

2016
- Borneostraat 35, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 41816, ontvangen 27 mei 2016

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Sportparklaan 8, brandveilig gebruik voor 

een jaarlijks jeugdweekend bij MHC-Alliance, 
wabonummer 41731, ontvangen 17 mei 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Herenweg 15, het plaatsen van een schuur/

garage, wabonummer 41751, ontvangen 26 
mei 2016, reguliere procedure. 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 
(reguliere procedure)
- Herenweg 15, het plaatsen van een schuur/

garage, wabonummer 41751, ontvangen 26 mei 
2016. Belanghebbenden kunnen zienswijzen 
indienen. Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 40, het bouwen van een 

kelder bij een woonhuis, wabonummer 37749, 
verzonden 3 juni 2016

- Bronsteeweg 2-6, het plaatsen van een 
overkapping op de doorgang tussen 
woongebouw en garage, wabonummer 28962, 
verzonden 3 juni 2016

- Raadhuisstraat 3, het plaatsen van een schuur, 
wabonummer 39711, verzonden 3 juni 2016

- Provinciënlaan 3B43, het aanbrengen van 
een scheidingswand tussen van oorsprong 2 
appartementen (3B42 en 3B43), wabonummer 
41710, verzonden 3 juni 2016

- Azalealaan 6 + 8, het plaatsen van 2 dakkapellen 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 36478, 
verzonden 3 juni 2016

Vergunningvrij
- Anna Blamanlaan 9 - Glipper Dreef 186, het 

aanleggen van een glasvezel datakabel, 
wabonummer 40091, ontvangen 13 mei 2016. 
Dit project is vergunningvrij.

Reageren? Zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.

Evenement
Sponsorloop
Op 30 mei 2016 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
de Valkenburgschool voor het houden van een 
sponsorloop voor de leerlingen op woensdag 22 
juni 2016 van 16.30 uur tot 19.30 uur.

In verband met het bovenstaande 
is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven de toegang 
van de Cruquiusweg, Sumatrastraat, Laan van 
Insulinde, Cloosterweg en Drieherenlaan tot de 

Molenwerfslaan en de Cruquiusweg (gelegen achter 
de Valkenburgschool) op 22 juni 2016 van 16.30 uur 
tot 19.30 uur af te sluiten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

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

Raadhuisstraat, ter hoogte van huisnummer 53
- Een zwarte damesfiets, merk BSP, met platte 

banden, zadel stuk, zonder voorspatbord.

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer 178
- Een merkloze zwarte damesfiets merk , 
 met platte achterband

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer 113 
- Een zwarte damesfiets, merk The Road, 
 zonder achterband

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer 171
- Een grijze herenfiets, merk Gazelle, 
 met platte achterband

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van huisnummer 17
- Een zwarte damesfiets, merk Limit, 
 met platte banden en kapot zadel

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van huisnummer 28
- Een groene damesfiets, merk Sparta, 
 met platte achterband en kapot voorlicht
  
Fietsenstalling Spaarne Gasthuis, Händellaan 2
- Een merkloze zwarte damesfiets, 
 met platte banden en los achterspatbord
- Een blauwe herenfiets, merk Trek, met verbogen 

schakelmechanisme en losse remkabel
- Een blauwe herenfiets, merk Gazelle, 
 met platte banden
- Een zwarte herenfiets, merk Raleigh, 
 met platte banden
- Een paarse herenfiets, merk Batavus, 
 met platte achterband en losse ketting
- Een rode damesfiets, merk Puch, 
 met platte banden
- Een zwarte kinderfiets, merk MTX, 
 met platte banden en losse rem kabel
- Een groene damesfiets, merk Batavus, 
 met platte banden
- Een merkloze blauwe skelter, zonder zitting, 
 met drie platte banden
  

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rij technisch 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 dagen na datum van deze publicatie 
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 
burgemeesters 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 
Heemstede tegen betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14023.



De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op maandag 20 juni 2016 om 
20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 20 juni 2016
- Verloop onderhandelingen Manpadslaangebied
- Mogelijkheden openbaar maken informatie 

Manpadslaangebied

- Vaststellen besluitenlijst BESLOTEN vergadering 
commissie Ruimte 3 december 2015

- Openbaar verslag besloten vergadering 
 20 juni 2016
- Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte

Raadsbesluiten 26 mei 2016 en voortgezet op 1 juni 2016
Aanwezig waren op 26 mei 21 van 21 raadsleden en 
op 1 juni 19 van 21.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

26 mei 2016
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen. Besluit is vastgesteld met 11 stemmen 
voor en 10 stemmen tegen, na hoofdelijke 
stemming.

1 juni 2016
Onderstaande besluiten zijn unaniem vastgesteld:
- Vervanging toplaag MHC Alliance
- Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
- Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 10 

woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan 
 (De Posterij)
- 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

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 19 april 2016, de heer J.M. Dinis, geboren op 

06-01-1966, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 9.

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).

Agenda commissievergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden in juni openbare vergaderingen in 
de raadzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving 
Dinsdag 14 juni om 20.00 uur

Op de agenda:
- Agenda commissie Samenleving van 
 14 juni 2016
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Invoering raad van toezichtmodel Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
(A-stuk)

- Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten 2017 en Jaarrekening 2015 
(A-stuk)

- Verbouwing ten behoeve van multifunctioneel 
gebruik pand Julianaplein 1 (A-stuk) 

- Vaststelling subsidie 2015 Stichting Podia 
Heemstede (B-stuk)

- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 
incl. Paswerk

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen
Woensdag 15 juni 2016 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 15 juni 

2016
- Spreekrecht burgers
- (Definitieve) jaarrekening 2015 gemeente 

Heemstede (onder voorbehoud) (A-stuk)
- Voorjaarsnota 2016 (A-stuk)
- Wijzigingsverordening Verordening openbaar 

water Heemstede 2016 (A-stuk)
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland 2016 (A-stuk)
- Benoemen extern lid / secretaris 

Rekenkamercommissie Heemstede (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
Donderdag 16 juni 2016 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 16 juni 2016
- Spreekrecht burgers
- Mariënheuvel Glipper Dreef 199; seminarhotel 

Chateauform (B-stuk)
- Ontwerpomgevingsvergunning en 

verhaalsovereenkomst planschade inloopstal 
paarden Leidsevaartweg (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
inloopstal paarden Leidsevaartweg (A-stuk)

- Verkeersknelpuntenlijst langzame 
verkeersdeelnemers (B-stuk)

- Vervangen bomen Vrijheidsdreef – 
 definitief ontwerp (B-stuk)
- Groenendaalse bos, ontwerp-omgevingsvergun-

ning en verhaalsovereenkomst paardenstal en 
gebruik terrein en gebruiksovereenkomst (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
gebruik grond in Groenendaalse bos ten 
behoeve van Ponytrack Heemstede (A-stuk)

- Verkeerssituatie Cruquiusweg ventweg en 
Kwakelbrug (B-stuk)

- Vervanging Beschoeiing Van Merlenvaart en 
Ringvaart (B-stuk)

- Versterking samenwerking Metropoolregio 
Amsterdam (B-stuk)

- Nieuwbouw polikliniek Heemstede terrein Meer 
en Bosch (SEIN) (C-stuk o.v.v. GroenLinks en D66)

- Vorming woningmarktregio (C-stuk o.v.v. 
GroenLinks)

- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U vindt de stukken die worden besproken op www.
heemstede.nl. U treft hier ook informatie aan over 
het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen 
A-, B- en C-stukken. De stukken kunt u ook digitaal 
raadplegen met behulp van de computer in de 
publiekshal van het raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



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’.




