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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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter
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Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’

Heeft u iets verloren of gevonden?

Op woensdag 13 juli van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een positief opvoeden workshop ‘Leren 
luisteren’. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede. 

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat kinderen 
grenzen uitproberen, maar ze moeten ook leren om 
te gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan 
bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd 
wordt. Hoe kunnen ouders omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en 
leer je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken.
De presentatie van de workshopleider wordt 
afgewisseld met filmpjes en oefeningen. Ouders 
worden tijdens de workshop aan het denken gezet 
over hun eigen manier van opvoeden en maken 

een opvoedaanpak, die thuis in de praktijk kan 
worden gebracht. 
Ouders die interesse hebben voor deze 
workshop kunnen zich inschrijven via de knop 
themabijeenkomsten en cursussen op www.
cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze workshop. Er kunnen maximaal 12 ouders 
deelnemen.
Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden, kijk op www.positiefopvoeden.nl.

U kunt dit melden bij de gemeente. U kunt de 
melding digitaal of persoonlijk doen via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis of via telefoonnummer 14 023. 
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op 
www.heemstede.nl bij ‘Gevonden/verloren 
voorwerp melden’.

Sponsorcheque voor vrijwilligers 
Meermond en IVN
Op 17 juni 2016 reikte wethouder Heleen Hooij 
namens Wecycle een sponsorcheque van € 1000 uit 
aan Marc van Schie (IVN Zuid-Kennemerland) en Eric 
Jagtman/ Franke van der Laan (Park Meermond). 
Beide organisatie mogen dit bedrag delen.
Wecycle is een organisatie die de inzameling van 
gebruikte elektrische apparaten promoot. Vanaf 
oktober 2105 hield Wecycle een promotionele actie 
op een groot aantal milieustraten; hoe groter de 
hoeveelheden ingeleverde elektrische apparaten, 
hoe groter de kans op een prijs voor een goed doel. 
Dankzij de inzameling van deze apparaten door 
inwoners van Heemstede en omstreken kunnen 

beide natuurvrijwilligers nu extra activiteiten binnen 
hun groepen organiseren.

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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Omgevingsvergunningen

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Vergadering gemeenteraad

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 2, het kappen van 2 eiken, 

wabonummer 43134 , ontvangen 6 juni 2016 
- Javalaan 11, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 43301, ontvangen 9 juni 2016
- Wandelbos Groenendaal, het kappen van 12 

esdoorns, wabonummer 43328, ontvangen 8 juni 
2016

- Leidsevaartweg 73, onderhoudswerkzaamheden 
bedrijfsmuseum (voormalig pompstation 
Leyduin), wabonummer 39007, ontvangen 9 juni 
2016

- Lombokstraat 8, het plaatsen van een 
dakopbouw, plaatsen dakkapel op 
achtergeveldakvlak en dakramen op 

voorgeveldakvlak, wabonummer 43445, 
ontvangen 9 juni 2016

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

woonhuis, wabonummer 41945, verzonden 17 
juni 2016

- Alberdingk Thijmlaan 23, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en 
plaatsen trap naar zolder, wabonummer 38470, 
verzonden 17 juni 2016

- Binnenweg 206, verbouwing winkelpand 
en appartement naar winkelpand en 2 
appartementen, wabonummer 38243, verzonden 
17 juni 2016

- Cruquiusweg 37, het vervangen van reclame, 
wabonummer 41162, verzonden 17 juni 2016

- Abraham Kuyperstraat 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 37758, verzonden 17 juni 2016

- Bronsteeweg 92A, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 40323, verzonden 17 
juni 2016

- Zandvoortselaan 159A, het vervangen van de 
gevelpui van een winkelpand, wabonummer 
40634, verzonden 17 juni 2016

- Franz Lehárlaan 135, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 40626, verzonden 17 juni 2016

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

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 30 juni 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

19.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentieverklaring (niet openbaar) 
20.30 uur bezwaar tegen een opgelegde boete op 

  grond van de Participatiewet 
  (niet openbaar) 
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  bouwen van een installatie op het dak 
  van de Nijverheidsweg 41 (openbaar) 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 30 juni 2016 
om 20.00 uur in de Raadzaal van het raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 juni 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Benoemen extern lid / secretaris 

Rekenkamercommissie Heemstede
- Vaststellen Jaarrekening 2015
- Voorjaarsnota 2016
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen gebruik 

grond in wandelbos Groenendaal ten behoeve 
van Ponytrack Heemstede

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
inloopstal paarden Leidsevaartweg ongenummerd

- Invoering raad van toezichtmodel Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Hamerpunten
- Wijzigingsverordening Verordening openbaar 

water Heemstede 2016
- Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten 2017 en Jaarrekening 2015
- Verbouwing t.b.v. multifunctioneel gebruik pand 

Julianaplein 1
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland 2016

Overige punten
- Bespreken Coalitieakkoord 2016-2018
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 juni 

2016
- 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 publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

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’.




