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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Commissievergadering 
maandag 16 juni

In deze uitgave:
- Steunpunt vrijwilligerswerk
- Handhavingsacties
- Bekendmakingen

Veteranendag 2014 in Heemstede
Op zaterdag 21 juni vindt in Heemstede de jaarlijkse 
viering van Veteranendag plaats.  Deze dag wordt 
muzikaal ondersteund door de Teisterband. Om 
13.45 is de ontvangst bij het raadhuis, waar ook 
oude legermaterialen worden gedemonstreerd, 
zoals een eerste hulp veldpost inclusief ambulances, 
een zoeklicht dat in de Tweede Wereldoorlog 
werd gebruikt bij luchtafweer en ook oude 
legervoertuigen te zien zijn. Verder worden er in de 
veldkeuken pannenkoeken gebakken en kunt u, 
inmiddels traditioneel geworden, haringhappen. 
U bent van harte uitgenodigd deze dag bij te 
wonen. Binnenkort volgt meer informatie over het 
complete programma op www.heemstede.nl.

Iemand voordragen voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus

Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een lintje? 
De gemeente Heemstede nodigt u van harte uit deze kandidaat 
voor te dragen. Voor het aanvragen van een lintje kunt u het 
‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit vindt u op www.lintjes.nl, onder 
het kopje ‘Downloads’. Als u dit formulier volledig invult, weet u 
zeker dat u alle benodigde gegevens aanlevert. 
Stuur uw voorstel vóór 1 augustus naar de burgemeester van 
de gemeente Heemstede, postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als 
de aanvraag binnen is, neemt de gemeente altijd telefonisch 
contact met u op. Dan krijgt u ook informatie over de verdere 
procedure. Kijk voor meer informatie in het Digitaal Loket op 
www.heemstede.nl, of op www.lintjes.nl.

Positief Opvoeden workshop 
‘Een goed slaappatroon ontwikkelen’
Op woensdag  9 juli van 19.30 (inloop 
vanaf 19.15) tot 21.30 uur organiseert 
kinderdagverblijf Kindergarden in 
samenwerking met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede de positief 
opvoeden workshop ‘Een goed slaappatroon 
ontwikkelen’. De interactieve workshop is 
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 
tot  4 jaar en vindt plaats op kinderdagverblijf 
Kindergarden, Sportparklaan 8 in Heemstede.  

Kinderen hebben slaap nodig om zich goed 
te kunnen ontwikkelen, te groeien en overdag 
voldoende energie te hebben. Het komt veel voor 
dat kinderen moeilijk inslapen en weer uit bed 
komen. Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het 
ontwikkelen van goede slaapgewoonten. Een paar 
kleine veranderingen maken vaak een groot verschil, 
zodat het hele gezin de nodige nachtrust krijgt.

Interesse?
U bent van harte welkom op woensdag 9 juli om 
19.30 uur  op kinderdagverblijf Kindergarden, 
Sportparklaan 8 in Heemstede. Aanmelden is niet 
nodig.  Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
workshop. Kijk voor meer informatie op 
www.cjgheemstede.nl.

Paspoort of identiteitskaart nodig? Maak online een afspraak via www.heemstede.nl, 
kom langs op het afgesproken tijdstip en u hoeft niet te wachten!



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- N.K.J. van Waasplein 8 het kappen van 1 es, 

2 esdoorns en 1 berk wabonummer 12427, 
ontvangen 26 mei 2014. 

- Maaslaan 9 het kappen van 1 Betula 
wabonummer 12432, ontvangen 26 mei 2014. 

- Heemsteedse Dreef 88 het kappen van 1 
denneappelboom wabonummer 12516, 
ontvangen 27 mei 2014. 

- N.K.J. van Waasplein 9 het kappen van 1 berk 
 en 1 prunus wabonummer 12550, 
 ontvangen 27 mei 2014.
- J.M. Molenaerplein 16 het kappen van 1 berk, 

1 hulst en 1 conifeer wabonummer 12551, 
ontvangen 30 mei 2014. 

- Binnenweg 212 het aanleggen van een terras op 

het dak van de benedenwoning wabonummer 
12572, ontvangen 27 mei 2014. 

- Herenweg 7 het aanleggen van leidingen 
(electra, water, riool) en septic tank t.b.v. 
werkschuur wabonummer 12573, 

 ontvangen 30 mei 2014. 
- Achterweg 11 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 12393, ontvangen 26 mei 2014. 
- Duin en Vaart 25 het plaatsen van een 

fietsenstalling wabonummer 12399, 
 ontvangen 26 mei 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Wilhelminaplein 4-6 het verbouwen van het 

pand naar 7 woningen wabonummer 8613, 
ontvangen 27 mei 2014. 

Vergaderingen
Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 16 juni 2014 om 19.00 
uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 16 juni 2014
- Havendreef, vervolg scenario’s
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 28 mei 2014

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Openbare vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 16 juni  2014 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 vergadering commissie 

Ruimte 16 juni 2014
- Spreekrecht burgers
- Uitvoering motie ‘Lagere woontoren Havendreef’
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffier, telefoon (023) 548 56 46, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Fietsen Van den Eijndekade
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
op de Van den Eijndekade, ter hoogte van flat 
1-27 de volgende fietsen aangetroffen die niet in 
rijtechnische staat zijn: 
- een grijze damesfiets van het merk Limit, met 

2 platte banden en de bevestiging van de 
remkabel is aan de achter- en voorzijde defect;

- een groene damesfiets van het merk Sachs, met 
2 platte banden;

- een zwarte damesfiets met zijtassen, 
zogenaamde opoefiets, merkloos, met 2 platte 
banden en de fietsketting is eraf, en

- een groene herenfiets van het merk Giant, met 
een platte achterband.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze fiets krijgt tot en met 25 
juni 2014 de gelegenheid om de fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 
de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). 
De fiets wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten

Fiets Overijssellaan
De volgende fiets, die niet in rijtechnische staat is, is 
in opdracht van het college van de weg verwijderd 
(bestuursdwang):
- een zwarte zogenaamde omafiets met platte 

voorband en kapot zadel, aan de Overijssellaan 
bij de flat Geelgors.

De fiets wordt tot en met 27 augustus 2014 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien de fiets 
niet wordt opgehaald, zal het college de fiets 
vernietigen of om niet overdragen.

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr 14 023.

Handhavingsacties

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 15 het wijzigen van lichtreclame 

wabonummer 11491, verzonden 6 juni 2014. 
- Raadhuisstraat 2B het plaatsen van een 

zonnescherm wabonummer 11972, 
 verzonden 6 juni 2014. 
- Meerweg 8 het kappen van 2 bomen 

wabonummer 12042, verzonden 6 juni 2014. 
Beatrixplantsoen 15 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10729, verzonden 6 juni 2014. 

- Bosboom Toussaintlaan 40 het kappen van 1 
moerascypres wabonummer 12053, 

 verzonden 6 juni 2014. 
- Bronsteeweg 100 het verhogen van de nok 

wabonummer 11972, verzonden 6 juni 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw organisatie vacatures voor 
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? 
Of zoekt u een goede cursus/workshop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u 
terecht bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 2100 AN Heemstede
Spreekuur op afspraak, telefonisch vragen stellen 
op maandag en woensdag (023) 548 38 28.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.casca.nl/steunpuntvrijwilligerswerkheemstede 
Digitale vacaturebank: http://heemstede.vrijwilligersgids.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’.




