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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

Vergaderingen 
raadscommissies

In deze uitgave:
- Handhavingsacties
- Omgevingsvergunningen

Positief Opvoeden workshop 
‘Omgaan met ruzie’
Op woensdag 28 juni van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede op de Lieven de Keylaan 7 
de workshop ‘Omgaan met ruzie’. Deze gratis 
workshop is voor een groep van maximaal 12 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar. 

Alle kinderen maken wel eens ruzie en soms slaat 
ruzie om in vechten. Hoe ga je hier als ouder(s) mee 
om? Wanneer kom je tussenbeide en hoe kun je ze 
weer kalmeren? 
Meer informatie over de workshop en aanmelding 
vindt u via www.cjgheemstede.nl

Taxussnoeisel als middel tegen kanker
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 
Taxus voor Hoop steunt de strijd tegen kanker 
door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel in te 
zamelen. 
In Heemstede kunt u tot 31 augustus 
taxussnoeisel deponeren in de speciale container 
bij de milieustraat van Meerlanden aan de 
Cruquiusweg 47. Kijk voor uitgebreide informatie 
over deze actie op www.taxusvoorhoop.nl

Heeft u een taxushaag in de tuin of kent u 
iemand met zo’n haag? Als u binnenkort gaat 

Beschikking Jan van 
Goyenstraat 18
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan Spring Heemstede, 
Jan van Goyenstraat 18 te Heemstede.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 22 juni 
tot 3 augustus 2017 ter inzage:
- tijdens werkuren bij Omgevingsdienst IJmond. 

Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur 
en 17.00 uur telefonisch een afspraak maken bij 
Omgevingsdienst IJmond.

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur 
 (op donderdagavond tot 19.30 uur en op 
 vrijdag tot 13.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 3 augustus 2017 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
In geval van spoedeisende belangen kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl.



Verwijdering vaartuig Mozartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen. 

- Een naamloze grijze stalen boot in de 
Mozartkade op ligplaats MZK 020.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 5 juli 2017 de gelegenheid 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen of 
een ligplaats in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt deze 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 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Als het vaartuig na deze 13 weken niet is opgehaald, 
zullen burgemeester en wethouders overwegen het 
vaartuig openbaar te verkopen of te vernietigen.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 29 juni 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaren tegen een gedoogbeschikking, 
  de afwijzing van een handhavingsverzoek 
  en het verlenen van een nieuwe 
  vergunning met betrekking tot een 
  standplaats voor de verkoop van vis in 
  de Jan van Goyenstraat - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Tijdelijke wegafsluitingen
Op 14 juni 2017 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, vergunningen te verlenen aan:
- de Bosch en Hovenschool voor het houden 

van een eindfeest op vrijdag 7 juli 2017 op 
en rondom het schoolplein aan de Adriaan 
Pauwlaan

- de Crayenesterbasisschool voor het houden 
van een eindfeest op woensdag 12 juli 
2017 (bij slecht weer op woensdag 19 juli 
2017) op en rondom het schoolplein aan de 
Crayenestersingel

In verband met het bovenstaande is, overeenkom-
stig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto 

artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
volgende weggedeelten af te sluiten:
- de Adriaan Pauwlaan tussen de Antonis 

Duycklaan en de Paulus Buyslaan op 7 juli 2017 
van 16.00 uur tot 20.00 uur

- de Crayenestersingel tussen de Adriaan 
Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan de zijde 
van de Crayenesterbasisschool) op 12 juli 2017 
(bij slecht weer op 19 juli 2017) van 14.00 uur tot 
19.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Heeft
u een
laag
inkomen
en hoge
kosten voor 
uw kinderen?
Vraag een vergoeding aan 
uit het Kindpakket.  
Kijk op www.iasz.nl/vergoeding

Voor inwoners uit de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede. 

Fietswrakken verwijderd
Op 14 juni 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.

Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees:
- een bronskleurige herenfiets, merk Livingstone
Kerklaan, ter hoogte van 39:
- een merkloze blauwe damesfiets
Raadhuisplein, ter hoogte van 1:
- een merkloze blauw/witte herenfiets
Van den Eijndekade:
- ter hoogte van 1: een grijze damesfiets, merk 

Kopra
- ter hoogte van 91: en zwarte damesfiets, merk 

Pelikaan
Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 34:
- een rood/witte kinderfiets, merk Popal
- een groene damesfiets, merk Gazelle

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze actie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 juni 2017 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Mogelijk zal de raad de reserveavond van 
woensdag 28 juni benutten. Mocht dat het geval 
zijn, dan melden wij dit via www.heemstede.nl. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 29 juni 2017
- Vragenuur
- Beëdigen raadslid HBB en benoeming in 

raadscommissie

Bespreekpunten
- Voorjaarsnota 2017
- Kadernota 2018-2021

- Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet 
en bijbehorende bestemmingsreserve

- Manpadslaangebied; het groene casco en 
dekkingsmodellen

Hamerpunten
- Vervoersaanbod Heemstede: inventarisatie en 

doorontwikkeling
- Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van GR 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
West-Kennemerland

- Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland (Paswerk)

- Jaarrekening 2016 gemeente Heemstede
- Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 

Heemstede en Bloemendaal (2017-2021)
- Onderzoek fietsschakel Fuikvaartweg Haarlem 

ten last van Mobiliteitsfonds
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening 

Landgoederen en Groene Gebieden’

Overige punten
- Benoeming nieuwe voorzitter van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 29 juni 2017
- 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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Duin en Vaart 25, plaatsen fietsenschuur, 

wabonummer 157874, ontvangen 6 juni 2017
- Jozef Israëlsplein 10, uitbreiden kapconstructie, 

wabonummer 158920, ontvangen 7 juni 2017
- Hageveld 15, vervangen van deuren in ramen, 

wabonummer 159031, ontvangen 8 juni 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Voorweg 63, uitbreiden van de 1e verdieping, 

wabonummer 146415, ontvangen 1 mei 2017
- Herenweg 180, het plaatsen van een reclamezuil, 

wabonummer 143602, ontvangen 20 april 2017 

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Beatrixplantsoen 74, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 149521, verzonden 16 juni 2017

- Kennemeroord, naast de vijver, het kappen van 
 2 esdoorns, wabonummer 144752, verzonden 
 16 juni 2017
- Zandvoorter Allee 39, het plaatsen van 
 3 dakkapellen, wijzigen voorgevel en plaatsen 

trap, wabonummer 121106, verzonden 16 juni 
2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

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, telefoonnummer 
023-5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.




