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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

Vergaderingen 
raadscommissies juni

In deze uitgave:
- Exposities raadhuis
- Bestemmingsplan in 
 voorbereiding
-  Vacature Top 3

Veteranenconcert 
in Pinksterkerk
Op vrijdag 16 juni om 20.00 uur organiseert 
de Adviescommissie Veteranen Heemstede in 
samenwerking met de gemeente een Veteranen-
concert in de Pinksterkerk op Camplaan 18. 
Het concert wordt gegeven door de 
Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang: € 1, 
inclusief consumptiebon.

Inbrekers gaan niet met vakantie
In deze periode slaan veel inbrekers toe omdat 
zij weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak 

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

     MET VAKANTIE
Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan 
de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende 
brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, 
nooit een lampje aan. 

Wat kunt u zelf doen tegen 
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op: 

- Op vakantie? Licht de buren in
 Zij kunnen op uw woning letten en deze 

een bewoonde indruk geven. Download 
de burenkaart via www.politiekeurmerk.
nl/zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten waar 
ze u kunnen bereiken in geval van nood.

- Bel 112 bij verdachte situaties
 Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 

de inbrekers te pakken.
- Voor de thuisblijvers; let op insluipers
 Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat 

u maar heel even naar de buren, boven de was 
ophangen of boodschappen doen.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl bij preventietips.

Positief Opvoeden workshop 
‘Omgaan met ruzie’
Op woensdag 28 juni van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede op de Lieven de Keylaan 7 de 
workshop ‘Omgaan met ruzie’. Deze gratis 
workshop is voor een groep van maximaal 
12 ouders met kinderen in de leeftijd van 
0 tot 12 jaar. 

Alle kinderen maken wel eens ruzie en soms slaat 
ruzie om in vechten. Hoe ga je hier als ouder(s) mee 
om? Wanneer kom je tussenbeide en hoe kun je ze 
weer kalmeren? 
Meer informatie over de workshop en aanmelding 
vindt u via www.cjgheemstede.nl



Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Fokelien Faber
In juni exposeert Fokelien Faber met haar werk in de 
Burgerzaal. Van opnieuw gebruikte materialen, maakt 
ze bijzondere en vernieuwende kunstwerken. 

Maureen Meijer en Don Meijer
In de publiekshal is in juni en juli werk te zien van 
Maureen Meijer en haar vader Don Meijer. Terwijl 
Maureen expressionistisch en vrij schildert, zijn de 
schilderijen van haar vader meer traditioneel. Dit is de 
eerste keer dat vader en dochter samen exposeren.
 
De werken zijn te zien tijdens de openingstijden van 
het raadhuis

WIJ Heemstede
WIJ Heemstede Lieven de Keylaan zoekt 
enthousiaste, gastvrije vrijwilligers, die 
oudere inwoners van Heemstede gezellige 
woensdagochtenden willen bezorgen. Naast een 
kopje koffie, praatje of spelletje, kunnen inwoners 
hier terecht met vragen over zorg en hulp.

Kantoorvrijwilliger
Wij zoeken een enthousiaste kantoorvrijwilliger die 
handig is met de computer. Op woensdag- en/of 
vrijdagochtend heeft u als taak het ontvangen en 
telefonisch te woord staan van ouderen.

Chauffeurs
Wij zoeken chauffeurs met een eigen auto om 
mensen van diverse leeftijden te vervoeren naar 
hun activiteit of dagbesteding. U ontvangt een 
kilometervergoeding. U rijdt volgens een rooster. 
Werktijden in onderling overleg.

Actueel
13 juni 2017 van 19.30 -21.30 uur: Workshop 
Effectief Lobbyen - in De Luifel
Aanmelden via www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
cursussen

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Besluiten gemeenteraad
Vergadering 30 mei 2017
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden.
De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Vaststellen Profielschets voor de te benoemen 

burgemeester van Heemstede 2017
- Vaststellen van de Verordening op de 

vertrouwenscommissie benoeming 
burgemeester 

Vergadering 1 juni 2017
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Uitvoeringsprogramma visie winkelcentra 

Heemstede: unaniem
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Volmaackt’ : 

unaniem

- Beslissing Gedeputeerde Staten inzake 
spoorwegovergang Alverna

- Vastgesteld met 12 stemmen voor en 7 stemmen 
tegen

 Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
 Tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA
- Ontwerp-jaarverslag 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK): unaniem
- Ontwerp-programmabegroting 2018 

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK): unaniem
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 1 juni 

2017

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

Bestemmingsplan in voorbereiding
Het college van B&W maakt op basis van artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat de raad van Heemstede een bestemmingsplan 
in procedure heeft genomen voor de realisatie 
van een supermarkt van 1.800 m² BVO met 
een ondergrondse parkeerkelder voor 99 
parkeerplaatsen en 10 appartementen.

Nog geen stukken ter inzage
Er worden nu geen stukken formeel ter inzage 
gelegd omdat er geen aanwezig zijn die hiervoor 
in aanmerking komen. Wel zijn alle van belang 
zijnde aanwezige documenten te raadplegen op 
de speciale projectpagina op www.heemstede.nl > 
Wonen> (ver)bouwen>Bestemmingsplannen.

Indienen zienswijzen 
Het ontwerp-bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” wordt 
op 15 juni 2017 door de raadscommissie Ruimte 
behandeld. Als de commissie met het ontwerp-
bestemmingsplan instemt, wordt deze voor zes 
weken ter inzage gelegd. Binnen deze periode is 
gelegenheid een zienswijze in te dienen. Hierover 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op 
www.heemstede.nl en in deze krant. 

Geen advies onafhankelijke deskundige
Er is voor het ontwerpbestemmingsplan geen 
onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. 

Onderzocht is of er een onafhankelijke instantie 
is die om advies kan worden gevraagd. Voor dit 
bestemmingsplan is een dergelijke instantie niet 
aanwezig. Daarbij is opgemerkt dat provincie 
en hoogheemraadschap op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening al formeel bij de voorbereiding 
worden betrokken.

Nieuwe regelgeving
Beleid kleine schuurtjes in voortuinen
Op 16 mei 2017 heeft het college het beleid kleine 
schuurtjes in voortuinen vastgesteld. 

Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Heemstede 2017
Op 30 mei 2017 heeft de raad Verordening op de 
vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
Heemstede 2017 vastgesteld. 
Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl



Vergaderingen raadscommissies juni
De raadscommissies Samenleving en Middelen en 
Ruimte houden op respectievelijk 13, 14, 15 en 19 
juni 2017 openbare vergaderingen. De commissie 
Ruimte vergadert op 15 en 19 juni.
Alle vergaderingen zijn om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 in Heemstede. U bent van harte uitgenodigd bij 
hierbij aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 13 juni:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 14 juni 

2017
- Spreekrecht burgers
- Strategisch HRM beleid 2017 – 2020 (B-stuk)
- Jaarrekening 2016 gemeente Heemstede (A-stuk)
- Voorjaarsnota 2017 (A-stuk)
- Kadernota 2018-2021 (A-stuk) 
- Benoeming voorzitter adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 14 juni:
- Agenda commissie Samenleving 13 juni 2017
- Spreekrecht burgers
- Vervoersaanbod Heemstede: inventarisatie en 

doorontwikkeling (A-stuk)
- Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van GR 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
West-Kennemerland (A-stuk)

- Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)

- Rapportage Toekomst sociale werkvoorziening 
(B-stuk)

- Rapportage Sociaal Domein 2016 (Q1 t/m Q4)
- Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk
- Huisvesting statushouders

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 15 juni:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 15 juni 

2017
- Spreekrecht burgers
- Plan van aanpak implementatie Omgevingswet 

en bijbehorende bestemmingsreserve (A-stuk)
- Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 

‘Centrum en omgeving’ t.b.v. nieuwbouw Vomar 
(B-stuk)

- Ontwerpbestemmingsplan herziening Slottuin 
Heemstede (B-stuk)

- Advies van college over ontwerp Havenlab 
(B-stuk)

- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 19 juni:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 19 juni 

2017
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening 

Landgoederen en Groene Gebieden’ (A-stuk)
- Manpadslaangebied: het groene casco en 

dekkingsmodellen (A-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- 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

Handhavingsacties
Verwijdering scooter Drenthelaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen aan de Drenthelaan, 
achterzijde flat Blauwmees , ter hoogte van de 
onderdoorgang:
- een witte scooter, merk Santini, met kapotte 

bedrading, losse onderdelen, zonder 
kentekenplaat 

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 eigenaar van bovengenoemde scooter krijgt tot 
en met 21 juni 2017 de gelegenheid deze scooter 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat de 
scooter weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende scooter binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 

wordt de scooter 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 scooter 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede tegen betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering vaartuig Linge
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen.
- Een naamloze, wit/rode stalen boot met blauw 

dekzeil, aan de Linge op ligplaats LIN 014.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van dit 
vaartuig tot en met 14 juni 2017 de gelegenheid 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen of een 
ligplaats in te nemen waar dit met een verkregen 
vergunning wel is toegestaan.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt deze 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 zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Als het 
vaartuig na deze 13 weken niet is opgehaald, zullen 
burgemeester en wethouders overwegen het 
vaartuig te verkopen of te vernietigen

Verwijderd vaartuig Esdoornkade
In onze publicatie van 12 april 2017 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van een naamloze, 
groene stalen boot met witte rand, gelegen aan de 
Esdoornkade op ligplaatsen EDK 025 en EDK026.

Bovengenoemd vaartuig is op 30 mei 2017 
verwijderd in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders en opgeslagen voor 
een periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving om het vaartuig op te halen 
tegen betaling van de gemaakte kosten

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

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Zandvoortselaan 139, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 152172, ontvangen 
22 mei 2017

- Heemsteedse Dreef en Bronsteeweg, 
kopersopties Volmaackt, wabonummer 152436, 
ontvangen 23 mei 2017

- Overijssellaan 307-309, brandveilig gebruik 
kinderopvang Bambino, wabonummer 153728, 
ontvangen 24 mei 2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Meerweg 27, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 127562, ontvangen 8 maart 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 24A, De Posterij, App. 4, het 

plaatsen van een rookgasafvoer, wabonummer 
142228, verzonden 2 juni 2017

- Timorstraat 52, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 127642, verzonden 2 juni 2017

- Lorentzlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 150133, 
verzonden 2 juni 2017

- Burgemeester van Lennepweg 34, het plaatsen 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 131874, verzonden 2 juni

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’.



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’.

Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken 

tijdstip voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. 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 ‘Afspraak maken’.

Afspraak maken = niet wachten!




