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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
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Gegevensbescherming

“We kijken ernaar uit om samen met 
u verder te werken aan de toekomst
van Heemstede!”
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad 
op 31 mei 2018 werd het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders geïnstalleerd. 
Het collegeakkoord, dat steunt op de drie 
pijlers bestuurlijke vernieuwing, duurzaam en 
sociaal, vindt u op www.heemstede.nl. Het 
akkoord tussen HBB, GroenLinks en PvdA is een 
mengvorm van een klassiek collegeakkoord 

en een nieuwe wijze van werken. Dit past bij 
de stand van de bestuurlijke vernieuwing in 
Heemstede. In de eerste twee hoofdstukken 
staan de hoofdlijnen van de plannen van de 
coalitie voor de komende vier jaar. Het derde 
hoofdstuk is nadrukkelijk opengelaten voor 
inwonersinitiatieven, raadsinitiatieven en een 
nieuwe wijze van werken.

Op de foto van links naar rechts: wethouders Annelies van der Have (HBB), Sjaak Struijf (PvdA), Nicole 
Mulder (GroenLinks) en burgemeester Astrid Nienhuis. aldus het nieuwe college. (Foto: Charles Duijff )

Erepenning in goud van de gemeente 
Heemstede voor Willem van den Berg
Bij zijn afscheid als gemeentesecretaris 
heeft Willem van den Berg woensdag 30 
mei uit handen van burgemeester Astrid 
Nienhuis de erepenning in goud van de 
gemeente Heemstede ontvangen. Hij kreeg 
de onderscheiding uit erkentelijkheid en 
waardering voor zijn bijzondere verdiensten 
voor de gemeente en de gemeenschap. Willem 
van den Berg heeft zich als gemeentesecretaris 
vanaf 16 juli 1989 tot 1 juni 2018 enthousiast, 
op geheel eigen wijze en blijvend innovatief 
ingezet voor Heemstede, haar inwoners, het 
gemeentebestuur en de organisatie.

Vervanging beuken Torenlaan in 
Wandelbos Groenendaal
In oktober 2018 worden de beuken aan de 
Torenlaan in het Groenendaalse bos gekapt. 
De bomen verkeren in slechte staat en 
worden daarom vervangen door nieuwe 
beuken, volgens het Beheerplan Wandelbos 
Groenendaal 2015-2032. Na de kap vervangt 
Waternet in deze laan een oude waterleiding. 
De werkzaamheden van Waternet en 
gemeente zijn zo op elkaar afgestemd dat de 

ondergrond in de laan maar één keer open 
hoeft en de overlast voor bezoekers beperkt 
blijft. In het plantseizoen 2018-2019 (in de 
winter) plant de gemeente nieuwe beuken.
In juni of juli wordt een bijeenkomst in de 
Torenlaan georganiseerd waar u ter plekke 
uitleg kunt krijgen over de de voorgenomen 
kap. De exacte datum hiervoor wordt nog 
bekend gemaakt.

Eikenprocessierups 
in Heemstede 
aangetro�en
Vorige week woensdag is in Heemstede 
de eikenprocessierups gesignaleerd. Op 
een eik aan de Vrijheidsdreef is een grote 
rupsenkolonie aangetroffen. Later zijn ze ook 
gezien op eiken aan de Groenendaalkade. De 
kolonies zijn inmiddels verwijderd door een 
gespecialiseerd bedrijf.

De gemeente Heemstede, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude verstrekken 
voor 2017 een tegemoetkoming bij chronische 
ziekte of handicap van € 385,- per persoon.
Voorwaarden zijn dat uw inkomen niet 
hoger is dan 130% van het sociaal minimum, 
u zelfstandig wonend bent, u in 2017 een
indicatie heeft en langdurig hogere kosten
heeft moeten maken als gevolg van uw ziekte
of handicap. Voor Bloemendaal geldt een
percentage van 150%.

Aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in 2017? Ga naar de website 
www.iasz.nl . Lees bij ‘Tegemoetkoming 
chronische ziekte of handicap’ of u voor 
de tegemoetkoming in aanmerking komt. 
Download het aanvraagformulier en stuur 
deze uiterlijk vóór 30 juni 2018 naar de 
Intergemeentelijke afdeling Sociale zaken 
(IASZ). Neem voor meer informatie of hulp 
contact op met de administratie van IASZ via 
(023) 548 58 68.

Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein 
en Valkenburgerplein. De straat is daarvoor 
afgesloten van 6.00 tot 18.00 uur.

Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 
marktterrein. Op basis van artikel 2:52 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening is 
het niet toegestaan gebruik te maken van 
fietsen op de markt. Ook fietsen achter de 
kramen mag niet tussen 6.00 en 18.00 uur. De 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 
van bureau Handhaving gaan daarom in juni 
weer hierop controleren. Naast het geven 
van waarschuwingen kunnen zij ook boetes 
uitdelen. Het actuele boetebedrag is € 45 
(exclusief administratiekosten). Plaats uw (bak- 
en brom-) fiets daarom aan één van beide 
uiteinden van de markt. Daar is voldoende 
parkeergelegenheid.

Controles �etsgebruik 
op weekmarkt 
Valkenburgerlaan

Tegemoetkoming bij chronische 
ziekte of handicap 2017

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’.

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
Een grijs met zwarte kunststof boot aan de 
Leidsevaart, ter hoogte van IJssellaan 23

Bestuursdwang
Op basis van artikel 19 van de Verordening 

openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 20 juni 2018 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt 
het vaartuig 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.

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

Verwijdering vaartuig IJssellaan

De gemeenteraad heeft vastgesteld:
- Wegsleepverordening Heemstede 2018
- Aanwijzing Functionaris

Gegevensbescherming
- Herbenoemen burgerlid van de

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit

Heemstede
- Benoemen interne leden

rekenkamercommissie Heemstede
- Verlenen ontheffing vereiste van

ingezetenschap wethouder
- Benoemen wethouders

- Benoemingen in raadscommissies
Op www.gemeenteraad.heemstede.nl
vindt u de stukken waarover de raad heeft
besloten. Meer weten? Neem contact op
met de raadsgriffie, (023) 548 56 46 of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden openbare vergaderingen op 
respectievelijk 12, 13 en 14 juni 2018 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving
- Agenda commissie Samenleving 12 juni

2018
- Spreekrecht burgers
- Ontwerpbegroting 2019

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

- Zienswijze Ontwerpbegroting 2019
van de GR Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten Kennemerland (A-stuk)

- Invulling medegebruik ten behoeve van de
Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool
(A-stuk)

- Benoeming twee kandidaten voor raad
van toezicht Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen
- Agenda commissie Middelen 13 juni 2018
- Spreekrecht burgers
- Kaderbrief 2019-2022 (C-stuk)
- Jaarrekening 2017 gemeente Heemstede

(A-stuk)
- Voorjaarsnota 2018 (A-stuk)
- Ontwerp Jaarverslag 2017 VeiligheidsRegio

Kennemerland (VRK) (A-stuk)
- Ontwerp Programmabegroting 2019

VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)
(A-stuk)

- Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS)
(A-stuk)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte
- Vaststellen agenda commissie Ruimte

14 juni 2018
- Spreekrecht burgers
- Aanleg nieuwe brug IJsbaanpad (B-stuk)
- Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2019

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
(A-stuk)

- Begroting 2019 en rekening 2017 GR
Omgevingsdienst IJmond (A-stuk)

- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
raadscommissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
hiervoor voorafgaand aan de betreffende 
vergadering aanmelden via de hieronder 
genoemde contactgegevens.

Vergaderstukken en contactgegevens
Op gemeenteraad.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 via (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies juni

Aanwijzingsbesluiten Functionaris 
Gegevensbescherming
Op 15 mei hebben de burgemeester en het 
college het Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming vastgesteld. De raad 
heeft het Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming op 31 mei 2018 
vastgesteld. Dit Aanwijzingsbesluit is, al dan 
niet met terugwerkende kracht, in werking 
getreden op 25 mei 2018. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 

via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2018-112262.html.

Ook de rekenkamercommissie Heemstede 
en de commissie voor bezwaarschriften 
van Heemstede hebben beide een 
Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming vastgesteld op 24 
mei 2018 respectievelijk 23 mei 2018. Deze 

Aanwijzingsbesluiten zijn ook van kracht 
geworden op 25 mei 2018. 

Alle Aanwijzingsbesluiten wijzen mevrouw 
U.M. Bouw- Althuisius aan als Functionaris
Gegevensbescherming als bedoeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).

Op 24 april 2018 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 
2018 gemeente Heemstede vastgesteld. Dit 
Uitvoeringsprogramma treedt in werking op 

6 juni 2018. Het Uitvoeringsprogramma re-
integratiebeleid 2017 gemeente Heemstede 
is hiermee vervallen. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2018-112308.html.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 21B, plaatsen zonnepanelen

en hybride warmtepomp, wabonummer
290896, ontvangen 22 mei 2018

- Raadhuisstraat 27 B t/m G, Drenthelaan 6,
het plaatsen van een bord t.b.v. verkoop
woningen, wabonummer 291829,
ontvangen 22 mei 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- César Francklaan, de bouw van 62

appartementen en 124 parkeerplaatsen, 
wabonummer 273249, verzonden 31 mei 
2018

- Jacob van Campenstraat 8, het realiseren
van een dakterras, wabonummer 180110,
verzonden 31 mei 2018

- Roerdomplaan 26, het plaatsen van
een transparante en wegschuifbare
balkonbeglazing, wabonummer 289859,
verzonden 28 mei 2018

- Strawinskylaan 7, het wijzigen van de gevel
op de 1e etage, wabonummer 273797,
verzonden 31 mei 2018

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’.

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2018 
gemeente Heemstede

Besluiten gemeenteraad 31 mei 2018

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. 
Dit kan digitaal via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, persoonlijk bij 
de publieksbalie in het raadhuis of via 
telefoonnummer 14 023.




