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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

In deze uitgave:
- Vergadering

gemeenteraad
28 juni

- Omgevings-
 vergunningen

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.

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

Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl 
bij preventietips.

Woensdag 27 juni tussen 19.00-20.00 uur
Uitleg over kap beuken Torenlaan in 
Wandelbos Groenendaal
Wilt u meer weten over de vervanging van 
de beuken in de Torenlaan in Wandelbos 
Groenendaal? Op woensdagavond 27 juni 
geven medewerkers van de gemeente 
tussen 19.00 en 20.00 uur hierover uitleg 
en kunnen zij uw vragen beantwoorden. 
De bijeenkomst start op de Torenlaan 
ter hoogte van de brug bij de Ritzema 
Boskade.

De beuken in de Torenlaan worden in 
oktober 2018 gekapt omdat ze in slechte 
staat verkeren. Na de kap verricht Waternet 
werkzaamheden in de Torenlaan. De komende 

winter (2018/2019) plant de gemeente 88 
nieuwe beuken. De linden aan de westkant van 
de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede 
staat en blijven dan ook staan.

Terugbrengen oude laanstructuur
Omdat in de Torenlaan al bomen zijn 
omgevallen of om veiligheidsredenen zijn 
verwijderd, is geen sprake meer van een 
volledige laanstructuur. Om ervoor te zorgen 
dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst 
kunnen ervaren als een monumentale laan is 
ervoor gekozen de overgebleven beuken te 
vervangen door nieuwe exemplaren.

De gemeente heeft een bijzonder 
nieuw hulpmiddel om participatie in 
Heemstede een extra stimulans te 
geven: een originele Fiat 500 uit 1967. 
De gemeente kan de in schoolbordverf 
gespoten auto inzetten bij 
publieksbijeenkomsten. 
Aanwezigen mogen dan hun ideeën of 
reacties met krijt op de auto schrijven. 
De auto moet alleen nog wel een naam 
krijgen! De leukste inzending verdient 
eeuwige roem en natuurlijk een ritje 
met de burgemeester in de Fiat. 
Reageer vóór 27 juni via 
gemeente@heemstede.nl .

Heemstede

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 209-211, het plaatsen van

luifelletters en lichtbakken,  wabonummer
296735, ontvangen  6 juni 2018

- Narcissenlaan 13, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 295393,
ontvangen  4 juni 2018

- Roerdomplaan 25, het plaatsen
van transparante en wegschuifbare
balkonbeglazing,  wabonummer 296030,
ontvangen 5 juni 2018

- Zeelandlaan 13, het plaatsen van een
dakopbouw,  wabonummer 295587,
ontvangen  4 juni 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 11, het verhogen van de nok,

wabonummer 280528,
verzonden 12 juni 2018

- Herenweg 21B, het plaatsen van
zonnepanelen en een hybride warmtepomp 
290896, verzonden 14 juni 2018

- Jan Steenlaan 7,  het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak
en vergroten op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 285735,
verzonden 18 juni 2018

- Julianalaan 22,  het doorbreken van een

muur, wabonummer 287207, 
verzonden 18 juni 2018

- Narcissenlaan 13 het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 285537,
verzonden 18 juni 2018

- Cruquiusweg en Ir. Lelylaan, de bouw van
33 appartementen met 24 uur zorg (project
Slottuin), wabonummer 272234, verzonden
18 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’.

Omgevingsvergunningen

- 1 els , ter hoogte van huisnummer 8
(aantasting door bruinrot. Herplant volgt in
najaar 2018)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
4 juli reageren via gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via (023) 548 57 78. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, 
waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
Kees van Lentsingel

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’.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 juni 
2018. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering

28 juni 2018
- Vragenuur
- Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS)

en live uitzenden
- Invulling medegebruik voor de Nicolaas

Beetsschool in de Voorwegschool
- Kaderbrief 2019-2022, inclusief effecten

meicirculaire
- Jaarrekening 2017 gemeente Heemstede
- Voorjaarsnota 2018
- Benoeming twee kandidaten voor raad

van toezicht Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland

- Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2019
Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland

- Begroting 2019 en rekening 2017 GR
Omgevingsdienst IJmond

- Zienswijze Ontwerpbegroting 2019
van de GR Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten Kennemerland

- Aankoop Kerklaan 61, voormalig
politiebureau

- Ontwerp Jaarverslag 2017 Veiligheidsregio

Kennemerland (VRK)
- Ontwerp Programmabegroting 2019

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
- Lijst van ingekomen stukken

raadsvergadering 28 juni 2018
- Wat verder ter tafel komt

Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Vergadering gemeenteraad 28 juni




