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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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Festival Opgeruimd! 
zaterdag 16 juni 2018

Gemeente koopt voormalig 
politiebureau Kerklaan 

Op 16 juni vindt van 10.00 tot 17.00 uur 
het festival ‘Opgeruimd!’ plaats rondom 
het gemeentehuis van Heemstede. 
Het festival gaat over (zwerf)afval en 
duurzaamheid.

Grote publiekstrekker is het programma van 
RTL Telekids programma Hou ’t Schoon, waar 
deze dag de opnames voor worden gemaakt. 
Alle Heemsteedse basisschoolkinderen 
zijn uitgenodigd voor de opnames aan dit 
programma. Via verschillende voorrondes 
strijden uiteindelijk 2 teams in de finale. 
Naast de opnames van RTL Telekids is vanaf 

10 uur de stormbaan - als onderdeel van 
het programma - de gehele dag geopend 
voor het publiek. Er zijn diverse activiteiten 
voor jong en oud gedurende de dag: theater 
voor de allerkleinsten en een workshop 
‘Vreemde Vogels’ knutselen van MooiZooi. 
Verder is er een kleine markt met informatie 
en verrassende gerecyclede producten. Voor 
muzikale omlijsting zorgt o.a. DJ Kringloop en 
voor iets lekkers kunnen bezoekers terecht bij 
de verschillende food- en drinktrucks.

Meer weten? Kijk op Facebook Duurzaam 
Heemstede.

De gemeente Heemstede heeft het 
voormalige politiebureau aan Kerklaan 61 
in Heemstede gekocht voor de vraagprijs 
van €698.000. Met deze strategische 
aankoop ziet de gemeente kansen voor 
een maatschappelijke invulling van het 
pand. 

Mogelijk kan het pand worden gebruikt voor 
de tijdelijke huisvesting van basisscholen die 
verbouwd worden. In oktober 2017 heeft de 
gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling 
van een Integraal Huisvestingsplan voor de 
basisscholen en op basis van dit plan moeten 
aanpassingen in schoolgebouwen gedaan 
worden. Het pand zou dan als wissellocatie 
kunnen dienen voor basisscholen die worden 
aangepast. Overigens moet deze optie 
nog verder worden onderzocht en worden 
besproken met de schoolbesturen.
Het voormalige politiebureau heeft nu 

de bestemming ‘kantoor’. Voor een ander 
gebruik van het pand moet de bestemming 
gewijzigd worden naar ‘maatschappelijke en/
of onderwijsdoeleinden’. Bij een (eventuele) 
procedure voor een bestemmingswijziging 
worden uiteraard ook de omwonenden 
betrokken.

Workshops Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede
Tieners en ruzie in het gezin 
Op dinsdag 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in het gemeentehuis van Heemstede 
een workshop Tieners ‘Ruzie in het gezin 
verminderen of voorkomen’. De gratis 
bijeenkomst is voor ouders die kinderen 
hebben in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
Als tieners de overgang maken van kind 
naar volwassene, ervaren veel ouders een 
toename van conflicten met hun tiener. In 
deze workshop krijg je informatie hoe je 
ruzies met je tiener kunt voorkomen. 

Als je pas een baby hebt
Op dinsdag 3 juli van 15.00 tot 16.30 uur 
organiseert de Jeugdgezondheidszorg 0-4 
jaar de ouderbijeenkomst ‘Als je pas een 
baby hebt’. De workshop vindt plaats aan de 

Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
Het ouderschap is een uitdagende taak. Het 
kost tijd om de nodige kennis op te doen en 
vaardigheden te ontwikkelen als je net een 
baby hebt. Samen met andere ouders wissel 
je ervaringen en ideeën uit. Je krijgt tips 
hoe je de uitdagingen van het ouderschap 
kunt aangaan. Ook is er tijd voor individueel 
advies, dat je thuis meteen in de praktijk 
kunt toepassen. 

Kijk voor meer informatie en inschrijving 
voor deze workshops op www.
cjgheemstede.nl

Controles �etsgebruik op weekmarkt 
Valkenburgerlaan
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.

De gemeente Heemstede zoekt een:

Medewerker 
uitkeringsadministratie

(36 uur) 

Wij bieden een afwisselende baan in een 
leerzame omgeving, waarin je alle ruimte 

krijgt om je te ontwikkelen. Ben je in 
bezit van een mbo-diploma (niveau IV) 

op financieel/administratief gebied? Dan 
ben jij wellicht degene die wij zoeken!

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Vrijwilliger kinderknutselclub
Ben jij creatief, enthousiast en actief, help dan 
mee bij de kinderknutselclub. Iedere woensdag 
van 13.30 tot 15.00 uur komen zo’n 10 
kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar naar de 
Molenwerf. Daar maken ze onder leiding van 
de kunstdocent originele kunstwerken van klei, 
papier, hout of stof.

Coördinator voorstellingen en 
concerten
Stichting Podia Heemstede organiseert 
voorstellingen en concerten. Samen 
met de andere 3 coördinatoren ben je 
verantwoordelijk voor onder andere het 
afspraken maken en contacten onderhouden 
met technici en het impresariaat. Kortom: een 
leuke regelfunctie!

Enthousiaste pianist
Laat jij de bewoners van een verzorgingshuis 
genieten van je pianospel? Elke donderdag is 
er een pianomiddag. Je speelt van klassiek tot 
Oudhollandse muziek en bekende meezingers 
van vroeger. Er is een pool van pianisten die 
elkaar wekelijks afwisselt. Lijkt het je leuk aan te 
sluiten bij dit team van pianisten? Laat dan snel 
van je horen! 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: 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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



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’.

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees:

een zwarte damesfiets, merk Highlander,
een zwarte damesfiets, merk Pelikaan, een
grijze damesfiets, merk Maxwell

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors:
een rode damesfiets, merk Batavus, een
merkloze zwarte damesfiets

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling:
een witte damesfiets, merk Ranger, een
witte damesfiets, merk Union, een blauwe
damesfiets, merk On the Road

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink:
een rode damesfiets, merk Westerheide, een
grijze damesfiets, merk Gazelle, een bronzen
herenfiets, merk Harvard, een zwarte
kinderfiets, merk Isis, een zwarte damesfiets,
merk Highland

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: een
grijze herenfiets, merk Gazelle

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: een
bruine herenfiets, merk Union

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 61: een
groene herenfiets, merk Union, een witte
herenfiets, merkloos

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37:
een blauwe damesfiets, merk Batavus, een
groene damesfiets, merk CoolGiel

- Burgemeester van Rappardlaan, ter hoogte
van 1: een rode damesfiets, merk Sparta

- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een zwarte
damesfiets, merk Burgers

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 8: een witte
damesfiets, merk Batavus

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 12: een
blauwe herenfiets, merk Gazelle, een grijze
herenfiets, merk Union

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een
zwarte damesfiets, merk Cumberland,
een witte herenfiets, merk Gazelle, een
blauwe damesfiets, merk Gazelle, een
grijze damesfiets, merk Batavus, een zwarte
herenfiets, merk Raleigh

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 32: een
groene herenfiets, merk Kynast

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 88: een
merkloze zwarte herenfiets,

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 eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 27 juni 2018 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 burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Wegsleepverordening 
Heemstede 2018
Op 31 mei 2018 heeft de gemeenraad de 
Wegsleepverordening Heemstede 2018 
vastgesteld. Deze verordening is met 
terugwerkende kracht in werking getreden 
vanaf 1 januari 2018. De Wegsleepverordening 
Heemstede (vastgesteld door de raad 
op 30 mei 2002) is hiermee vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Brabantlaan 34, het plaatsen van een

erfafscheiding, wabonummer 292818,
ontvangen 28 mei 2018

- Burgemeester van Lennepweg 58, een
gevelwijziging, wabonummer 292703,
ontvangen 28 mei 2018

- Huizingalaan 52, verhogen nok, optrekken
voorgevel en plaatsen dakkapel op het
voor- en achtergeveldakvlak, wabonummer
294502, ontvangen 31 mei 2018

- Overboslaan 23, het uitbreiden van de
eerste verdieping, wabonummer 294141,
ontvangen 30 mei 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Brabantlaan 34, het plaatsen van een

erfafscheiding, wabonummer 292818,
verzonden 7 juni 2018

- Kerklaan 58, het vervangen van een
fietsenhok, wabonummer 287637,
verzonden 5 juni 2018

- Landzichtlaan 9, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 281409,
verzonden 5 juni 2018

- Landzichtlaan 49, het plaatsen van een
berging/overkapping, wabonummer
274537, verzonden 4 juni 2018

- Von Brucken Focklaan 45, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
constructieve wijzigingen, wabonummer 

287601, verzonden 7 juni 2018
- Camplaan 25, constructieve wijziging ,

wabonummer 279528,
verzonden 7 juni 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’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 18, verbouw Bleekergalerie

en realiseren 2 woningen, wabonummer
281756, ontvangen 23 april 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Blekersvaartweg 18, verbouw Bleekergalerie

en realiseren 2 woningen, wabonummer
281756, ontvangen 23 april 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.




