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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

Binnenkort op vakantie?
Inbrekers meestal niet!

In deze uitgave:
- Werken als vrijwilliger
- Omgevingsvergunningen

Nieuw college van D66, VVD 
en CDA in Heemstede
D66, VVD en CDA hebben bekend gemaakt dat zij het nieuwe college gaan 
vormen in Heemstede. Volgens de partijen zijn de gesprekken voorspoedig 
verlopen en is er voor de periode 2016-2018 een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen opgesteld onder de naam ‘Duurzaam, Daadkrachtig en 
Dienstbaar’. Naast de huidige wethouders Heleen Hooij (VVD) en Christa 
Kuiper (CDA) zal Sebastiaan Nieuwland als D66-wethouder toetreden. Hij zal 
voor het zomerreces geïnstalleerd worden, waarna het college weer op volle 
sterkte zal zijn. Op www.heemstede.nl kunt u het gezamenlijke persbericht 
van de drie partijen en het coalitieakkoord lezen. 

Heemstede in TV-spelshow ‘Hou ’t Schoon!’
Op zaterdag 18 juni wordt in de gemeente 
Heemstede de tv-spelshow ‘Hou ’t Schoon!’ 
opgenomen. Het programma wordt in september/
oktober uitgezonden op RTL Telekids. Uit de wijken 
Heemstede Noord/West en Zuid/Oost zijn in de 
gemeente vier kinderen (leeftijdscategorie groep 
5 t/m 8) geselecteerd na een castingdag op 18 mei 
in het gemeentehuis. De kinderen nemen het 
tegen elkaar op in een spannende, humoristische 
en educatieve spelshow met als hoogtepunt de 
zwerfvuilstormbaan. Het doel van het spel: wie 
heeft de schoonste wijk? De opnames vinden plaats 
tussen 10.00 en 12.00 uur bij KC Kennemerland, 
Sportparklaan 14 in Heemstede (gratis toegang). 
Hierna worden gedurende de dag op diverse locaties 
in Heemstede opdrachten uitgevoerd. Om 17.30 
uur reikt wethouder Heleen Hooij de prijs uit en is er 
aansluitend een barbecue voor het winnende team. 

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. Op welke datum de uitzending te 
zien is, wordt nog bekend gemaakt. 

Heeft u een taxushaag in de tuin of kent u iemand 
met zo’n haag? Als u binnenkort gaat snoeien, gooi 
het snoeisel dan niet weg, maar lever het in voor het 
goede doel! De jonge scheuten van Taxus bevatten 
baccatine, een belangrijke grondstof voor de 
aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. 
Stichting Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen 
kanker door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel 
in te zamelen. In Heemstede kunt u van 15 juni 
tot 31 augustus 2016 taxussnoeisel deponeren 
in de speciale container bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg 47. 
Kijk voor uitgebreide informatie over deze 
actie op www.vergrootdehoop.nl

Uw taxushaag als 
middel tegen kanker!



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oude Posthuisstraat 17, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 41945, ontvangen 30 
mei 2016

- Blekersvaartweg 57, het kappen van een boom, 
wabonummer 41947, ontvangen 30 mei 2016

- Burgemeester van Lennepweg 1, doorbreken 
muur begane grond, verwijderen wand 1e 
verdieping, maken dakterras met balkonhek en 
kappen van een esdoorn, wabonummer 42205, 
ontvangen 31 mei 2016

- Crayenestersingel 13, doorbreken muur, 
wabonummer 42676, ontvangen 1 juni 2016

- Nabij kruispunt Javalaan / N201, het plaatsen 
van een observatiecamera/mast, wabonummer 
42844, ontvangen 3 juni 2016

- Binnenweg 1, het veranderen van een vluchttrap, 
wabonummer 42876, ontvangen 3 juni 2016

- Binnenweg 206, verbouwing winkelpand 
met 1 appartement naar winkelpand met 
2 appartementen, wabonummer 38243, 
ontvangen 20 april 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 52, een gevelwijziging, 

wabonummer 39237, verzonden 10 juni 2016
- Binnenweg 14, het aanbrengen van 

gevelreclame, wabonummer 39249,  
verzonden 10 juni 2016

- Zandvoortselaan 154, doorbreken muur, 
wabonummer 36575, verzonden 10 juni 2016

- Herfstlaan 3, het plaatsen van een steiger, 
wabonummer 39364, verzonden 10 juni 2016

- Raadhuisstraat 90A, legaliseren dakterras, 
wabonummer 36518, verzonden 10 juni 2016

- Cruquiusweg 45, de aanleg van een 
rioolwaterpersleiding tussen de 
afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzis) 
Heemstede en Schalkwijk in Haarlem, 
wabonummer 39577, verzonden 10 juni 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 39855, ontvangen 
12 mei 2016. 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)
- Zandvoortselaan 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 39855, ontvangen 12 
mei 2016. Belanghebbenden kunnen zienswijzen 
indienen. Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Ontheffing van werktijdenregeling 
Blekersvaartweg 57
- Op maandag 11 juli van 19:00 uur tot 24:00 

uur, dinsdag 12 juli van 19:00 uur tot 24:00 
uur, woensdag 13 juli van 19:00 uur tot 24:00 
uur worden werkzaamheden verricht aan de 
Blekersvaartweg 57. Volgens artikel 8.3 lid 1 
Bouwbesluit 2012 moeten de werkzaamheden 
op werkdagen en op zaterdag tussen 07:00 
uur en 19:00 uur worden uitgevoerd. Wij 
hebben besloten op grond van artikel 8.3 lid 
3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te verlenen 
van het verbod buiten deze werktijden 
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten. Dit 
voor bovengenoemde periode en werktijden. 
De werkzaamheden zijn noodzakelijk. Door de 
werkzaamheden op genoemde tijden uit te 
voeren wordt grote verkeershinder voorkomen. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen dit besluit. Het besluit is verzonden op  
8 juni 2016.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Zeilbegeleider junioren
NJV de Haven zoekt enthousiaste vrijwilligers, 
die graag junioren (10-14 jaar) willen begeleiden 
bij het zeilen op zaterdagmiddagen tijdens de 
zomerperiode. Als begeleider kun je meehelpen in 
de organisatie of lesgeven. Zeilervaring is een pré, 
maar geen must!

Chauffeurs
Diverse organisaties zijn op zoek naar enthousiaste 
chauffeurs om mensen van verschillende leeftijden 
te vervoeren naar het ziekenhuis, een activiteit of 
club. Ook kunt u chauffeurswerk doen op een busje 
of maaltijden rondbrengen.

Coördinator Podia Heemstede
Voor het komende seizoen worden weer ruim 
vijftig voorstellingen geprogrammeerd in de Luifel 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

en de Oude Kerk. Als coördinator ben je de spil 
die alles regelt rondom de bezoekers en artiesten. 
Je communiceert met verschillende partijen 
waaronder de techniek, programmeur, artiesten en 
de gastvrouwen.

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

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

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

Op 10 juni 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op de Jeroen Boschlaan 16, 2102 AV te 
Heemstede.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie: ‘Inzien, 
reageren, bezwaar maken’.

Melding in/uitrit



Omgevingsvergunning 10 woningen 
Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de op 6 juni 2016 verleende 
omgevingsvergunning voor het permanent toestaan 
van een bouwplan van 10 woningen en een 
bedrijfsruimte met bijbehorende parkeervoorziening 
in afwijking van het bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving” met ingang van donderdag 16 juni 2016 
gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVposterij-0201). Ook liggen de ontwerpen 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende die in de voorfase een zienswijze 
heeft ingediend, dan wel een belanghebbende 

die niet verweten kan worden geen zienswijzen te 
hebben ingediend, van vrijdag 17 juni 2016 tot en 
met donderdag 28 juli 2016 beroep aantekenen bij 
de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij 
genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl 
-> Rechtszaak beginnen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep. 

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting van 

de uitkomst van het beroep, schorsing wenst van 
het besluit, kan hij/zij een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Er kan ook digitaal om een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl -> Rechtzaak 
beginnen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- M.J. Meijer, geboren 14-09-1994, Binnenweg 204

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).

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op maandag 20 juni 2016 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 20 juni 2016
- Benoemen en beëdigen wethouder
- Onderzoek geloofsbrieven, toelating en 

beëdiging raadslid (onder voorbehoud)
- 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 ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 
(023) 5485646, of e-mail raadsgriffier@heemstede.nl.

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

Roemer Visscherplein, ter hoogte van nummer 27
- Een groene damesfiets, merk Locomotief, met 

lege banden

Herenweg, abri Willem Klooslaan 
- Een blauwe damesfiets, merk Batavus, met lege 

banden 
- Een zwarte merkloze herenfiets, met lege 

banden en ketting eraf

Glipper Dreef, ter hoogte van huisnummer 125
- Een zwarte damesfiets, merk Rambler, met lege 

voorband, het zadel ontbreekt 

Kerklaan, fietsenstalling ter hoogte van rotonde 
Willem-Alexanderplein
- Een groene damesfiets, merk Vesting, met lege 

banden
- Een blauwe herenfiets, merk Sparta, met lege 

banden, zonder kettingkast

Te Winkelhof, ter hoogte van huisnummer 30
- Een grijze damesfiets, merk Fusion, met lege 

banden
- Een zwarte merkloze herenfiets, met lege 

banden en los achterlicht   

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.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. 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’.
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werkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




