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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
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Vergadering 
gemeenteraad 

27 juni

Nu ook brieven en 
enveloppen 
in nieuwe huisstijl
Vanaf deze week hebben de brieven en enveloppen 
van de gemeente een nieuw uiterlijk.
Eerder werden al de website, folders, kranten etc. 
van de gemeente in een modern jasje gestoken, 
en in dezelfde huisstijl is er nu dus het nieuwe 
briefpapier. Krijgt u post van de gemeente, dan ziet 
die er dus anders uit dan u gewend was. Maar de 
afzender blijft uiteraard de gemeente Heemstede.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’
Op donderdag 4 juli van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
een positief opvoeden workshop ‘leren luisteren’ 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
De interactieve workshop is voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. 

Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. Hoe u 
kunt omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren. 
Hoe u grenzen stelt en kinderen leert om op een 
positieve manier mee te werken. U wordt aan het 
denken gezet over uw eigen manier van opvoeden 
en maakt een opvoedaanpak die u thuis direct in de 
praktijk kunt toepassen. 
Heeft u interesse? Ga naar www.cjgheemstede.nl en 
geef u op. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

Veteranendag 2013 in Heemstede
Nieuw: Avondconcert in Pinksterkerk
Aanstaande zaterdag 22 juni viert Heemstede 
de jaarlijkse veteranendag. Zowel overdag als ’s 
avonds zijn er actitviteiten waarbij alle inwoners 
van harte welkom zijn. Nieuw dit jaar is het 
(gratis) avondconcert van de regimentsfanfare 

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

“Garde Grenadiers en Jagers”, om 20.00 uur in de 
Pinksterkerk. U bent van harte uitgenodigd bij het 
programma overdag én ’s avonds; u kunt gewoon 
langskomen, aanmelden is niet nodig. Kijk voor het 
complete programma op www.heemstede.nl.
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workshop. Wilt u meer informatie over de methode 
Positief Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.



Wij zijn benieuwd hoe u als inwoner van 
Heemstede denkt over en kijkt naar het 
Heemsteedse groen en het achterliggende 
beleid. Het invullen van de enquête 
vraagt ongeveer 10 minuten van uw 
tijd. Uw reacties worden meegenomen 
bij het opstellen van het definitieve 
Groenbeleidsplan.

De enquête wordt gehouden in het kader 
van het nieuwe concept groenbeleidsplan 
Heemstede 2014. U kunt tot 14 augustus uw 
mening geven over: 
- de kwaliteit, kwantiteit en (ecologisch) beheer 

van het Heemsteeds groen, zowel in de 
- hoofdgroenstructuur als in de wijken;
- het (eventuele) afschaffen van de 

kapvergunning met uitzondering van 
monumentale en beeldbepalende bomen;

- de mogelijkheden en bereidheid voor 
particuliere ‘groene’ initiatieven;

- projecten ter verbetering of behoud van het 
groen.

- gelegenheid om zelf suggesties voor het 
groen in Heemstede te doen.

Vul de enquête online in via 
bit.ly/enqueteheemstede.

Hoe denkt u over het groen in 
Heemstede?
Doe mee aan de enquête en geef uw mening!

Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

- B. Bel, geb 24-10-1990, 
 Haemstedelaan 11, per 11-06-2013;
- M. van Bakel, geb 14-12-1964, 
 Van Lyndenlaan 24, per 11-06-2013
    
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon14023).

Wijziging CAR-UWO
Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat 
de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van 
de gemeente. Het betreft diverse redactionele 
wijzigingen in de CAR-UWO en treden met ingang 
van 1 juli 2013 in werking. 

Nieuw Mandaatbesluit 
gemeentelijke belastingen 
Heemstede 2013
Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het hoofd 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid een 
nieuw Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 
Heemstede 2013 vastgesteld. Het Mandaatbesluit 
treedt met ingang van 11 juni 2013 in werking. 
Per diezelfde datum is het Mandaatbesluit 
gemeentelijke belastingen 2012 ingetrokken.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen 
met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid te 
Bennebroek, telefoonnummer (023) 512 60 66.

Nieuw terrassenbeleid 
centrumgebied Heemstede
Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het college de 
Nadere regels Terrassenbeleid voor het Centrum van 
Heemstede vastgesteld. De Nadere regels treden 
met ingang van 20 juni 2013 in werking. 
Het Terrassenbeleid was opgenomen in deelnotitie 
3 bij de Welstandnota. De desbetreffende passages 
in deelnotitie 3 komen eveneens met ingang van 
20 juni 2013 te vervallen.

Nieuw Regeling briefadres gemeente 
Heemstede 2013
Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het college de 
Regeling briefadres gemeente Heemstede 2013 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 
27 juni 2013 in werking. 

Bovenstaande regelingen liggen tot en met 
11 september 2013 ter inzage op het gemeentehuis 
en zijn na inwerkingtreding ook digitaal te 
raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’. 

Lokale regelingen

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 27 juni 2013 
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 27 juni 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Benoemen en beëdigen secretaris 

rekenkamercommissie Heemstede
- Kadernota 2014-2017
- Vaststellen Verordening gunning opdrachten 

door toekenning van een uitsluitend recht 
Heemstede 2013

- Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid ZuidKennemerland

Hamerpunten:
- Jaarrekening Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Voorjaarsnota 2013
- Verordening incidentele subsidies 

ouderenbonden

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- 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.

Vergadering gemeenteraad

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan 
de Blekersvaartweg 84.
Of het nu gaat om het aanvragen van een 
voorziening in het kader van de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (zoals OVtaxi, aanpassingen in de 
woning of een rolstoel) of om informatie en advies, 
wij helpen u graag verder. Iedere werkdag tussen 
09.00 en 12.00 uur kunt u, zonder afspraak, bij het 
Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw 
vraag te stellen.

Loket Heemstede, Blekersvaartweg 84 (hoek 
Koediefslaan-Blekersvaartweg), tel: (023) 548 30 40. 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur.

Loket Heemstede

Heb je gemeentelijke ervaring? 
Werk je graag buiten? 

Als 

Inspecteur Bouw- 
en Woningtoezicht 

(36 uur p/w) 

houd je toezicht op bouw- en 
sloopactiviteiten, het gebruik van 

gemeentegrond en het opsporen van 
illegale bouw, sloop en gebruik. 

Werken bij gemeente Heemstede 
betekent werken bij een ongedwongen 

maar professionele organisatie. 

Lees alles op 
www.werkenbijheemstede.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Winterlaan 9 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 5145, ontvangen 1 juni 2013.  
- Offenbachlaan 41 het maken van 2 doorbraken 

in een muur wabonummer 5149, ontvangen 28 
mei 2013. 

- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging 
wabonummer 5150, ontvangen 3 juni 2013. 

- Irislaan 11 het kappen van 1 dennenboom 
wabonummer 5195, ontvangen 3 juni 2013. 

- Lieven de Keylaan 21 het plaatsen van 2 
dakramen wabonummer 5199, ontvangen 4 juni 
2013. 

- Provinciënlaan 4C het regen- en winddicht 
maken van het balkon wabonummer 5213, 
ontvangen 6 juni 2013. 

- Kadijk 34A het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5215, ontvangen 5 juni 2013. 

- Kadijk 34B het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5222, ontvangen 5 juni 2013. 

- Broeder Josephlaan 3 het uitbreiden van een 
woonhuis op de 1e verdieping wabonummer 
5226, ontvangen 6 juni 2013. 

(Uitgebreide procedure)
- Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de 

gebouwen Plataan en Eik van de Hartekamp 
wabonummer 5200, ontvangen 6 juni 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- In het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
onderstaande aanvragen de beslistermijn te 

verlengen met een termijn van 6 weken.
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 4989, ontvangen 1 juni 
2013.

- Strawinskylaan 8 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 5000, ontvangen 23 mei 2013. 

- Brederolaan 15 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4880, ontvangen 20 mei 2013. 

- Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4852, ontvangen 16 mei 2013. 

- Coby Riemersmalaan 14 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 5001, ontvangen 25 mei 
2013. 

- Laan van Insulinde 24 het plaatsen van een 
containerombouw wabonummer 4879, 
ontvangen 19 mei 2013. 

- Troelstralaan 37A het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4798, ontvangen 10 mei 2013. 

- Drieherenlaan 47 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4802, ontvangen 10 mei 2013. 

- Laan van Insulinde 38 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4804, ontvangen 8 mei 
2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(Reguliere procedures)
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 4989, ontvangen 21 mei 
2013.

- Strawinskylaan 8 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 5000, ontvangen 23 mei 2013. 

- Brederolaan 15 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4880, ontvangen 20 mei 2013. 

- Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4852, ontvangen 16 mei 2013. 
- Coby Riemersmalaan 14 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 5001, ontvangen 25 mei 
2013. 

- Laan van Insulinde 24 het plaatsen van een 
containerombouw wabonummer 4798, 
ontvangen 19 mei 2013. 

- Drieherenlaan 47 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4802, ontvangen 10 mei 2013. 

- Laan van Insulinde 38 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4804, ontvangen 8 mei 
2013. 

- Troelstralaan 37A het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4798, ontvangen 10 mei 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Bankastraat 1 het kappen van 2 loofbomen 

wabonummer 4993, verzonden 14 juni 2013. 
- Torenlaan 10 het kappen van 5 bomen 

wabonummer 4998, verzonden 14 juni 2013. 
- Jacob van Campenstraat 57 het vergroten 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 5090, verzonden 14 juni 2013. 

- Jacob van Campenstraat 59 het vergroten 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 5091, verzonden 14 juni 2013. 

- Linge 6 het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak wabonummers 4806, 
verzonden 14 juni 2013. 

- Raadhuisstraat 15 het oprichten van een 
sportschool wabonummer 5074, verzonden 14 
juni 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.




