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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

Eerstvolgende 
inloopspreekuur 
burgemeester in 

september

College van B&W bezoekt bijenkoningin 
op dak van raadhuis 
Op maandag 17 juni bracht het college van B&W 
een bezoek aan het bijenvolk op het dak van 
het Heemsteedse raadhuis. Onder begeleiding 
van imker Pim Lemmers werd de geadopteerde 
koningin en haar volk bekeken. Dit ‘koninklijk 
bezoek’ is de start van een bijvriendelijke 
publieksactie. Met de plaatsing van de bijenkast 
op het dak van het raadhuis geeft de gemeente 
Heemstede een positieve bijdrage aan het behoud 
van de Nederlandse bijenstand.

Gratis bijenbloemzaad
Om particulieren te stimuleren bijvriendelijk te 
gaan tuinieren, biedt de gemeente Heemstede 
vanaf maandag 24 juni 2013 elke klant van de 
publieksbalie gratis een zakje bijenbloemenzaad 
aan. Na uitzaaien groeit het mengsel uit tot een 
groep bloemrijke planten die veel nectar en 
stuifmeel voor de bijen oplevert. De actie duurt 
zolang de voorraad strekt. Kijk voor meer informatie 
over deze actie op www.heemstede.nl -> wonen -> 
leefbaarheid -> bijenactie.

KIES - Training voor kinderen van 
gescheiden ouders
Op woensdag 11 september 2013 starten twee 
KIES (Kinderen In een Echtscheidings Situatie) 
trainingen in Heemstede. De ene groep is voor 
kinderen van 4 t/m 7 jaar en de andere groep 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen, gericht 
op het verwerken van de scheiding. Soms is de 
scheiding net uitgesproken, soms is dat al een aantal 

jaren geleden gebeurd. Tijdens 8 bijeenkomsten van 
1 uur komen aan de hand van creatieve opdrachten, 
praten en spel, thema’s aan bod die op dat moment 
spelen. Voor ouders is er vooraf een informatie- 
en achteraf een evaluatiebijeenkomst.
Meer informatie vindt u op www.cjgheemstede.nl.

Iemand voordragen voor een lintje
Ere wie ere toekomt
Kent u iemand die volgens u in 
aanmerking komt voor een lintje? 
De gemeente Heemstede nodigt u van 
harte uit deze kandidaat voor te dragen. 
Voor het aanvragen van een lintje kunt 
u het ‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit 
vindt u op www.lintjes.nl, onder het 
kopje ‘Downloads’. Als u dit formulier 
volledig invult, weet u zeker dat u alle 
benodigde gegevens aanlevert. 

Stuur uw voorstel vóór 1 augustus naar 
de burgemeester van de gemeente 
Heemstede, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Als de aanvraag binnen is, 
neemt de gemeente altijd telefonisch 
contact met u op. Dan krijgt u ook 
informatie over de verdere procedure. 
Kijk voor meer informatie in het Digitaal 
Loket op www.heemstede.nl, of op 
www.lintjes.nl.



Tijdens de vakantieperiode, waarin veel 
inwoners zelf ook met vakantie zijn, vervalt 
de inloopochtend van de burgemeester. De 
eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 
6 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Geen 
inloopochtend 
burgemeester in 
juli en augustus

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 
Deze verklaring heeft betrekking op de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het gebruik van een 
perceel grond in het Wandelbos Groenendaal als 
kindertuin en generatietuin en het ten behoeve 
van deze functie bouwen van een schuur, kas 
en gereedschapschuur in afwijking van het 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
Gebieden.
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 
donderdag 27 juni 2013 gedurende 6 weken voor 
eenieder ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVkimt-0101). Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar 
maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (dus tot en 
met woensdag 7 augustus 2013) kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunning indienen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de heer G. Klaassen. Zijn gegevens 
vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke onderdelen 
van de ontwerp-omgevingsvergunning de 
zienswijze betrekking heeft.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met de heer 
G. Klaassen, van de afdeling Ruimtelijk Beleid, 
via telefoonnummer 023-5485765 of e-mail 
gklaassen@heemstede.nl.

Kindertuin en generatietuin in 
Wandelbos Groenendaal
Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning

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 
het Raadhuisplein 1.
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, Raadhuisplein 1 (raadhuis), 
tel: (023) 548 30 40. Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op 
afspraak. 

Loket Heemstede

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Vondelkade 40 het aanbrengen van 

constructieve wijzigingen, het wijzigen van de 
achter- en voorgevel en het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak wabonummer 
5273 ontvangen 10 juni 2013. 

- Heimanslaan 2 het kappen van 1 kastanje 
wabonummer 5376, ontvangen 12 juni 2013. 

- H.W. Mesdaglaan 8 het kappen van 1 kastanje 
wabonummer 5377, ontvangen 13 juni 2013. 

- Borneostraat 38 het kappen van 1 cedrus Libani 
wabonummer 5378, ontvangen 11 juni 2013. 

- Belle van Zuylenlaan 22 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5379, ontvangen 12 juni 2013. 

- Timorstraat 61 het kappen van 1 boom 
wabonummer 5380, ontvangen 12 juni 2013. 

- Strawinskylaan 47 het kappen van 3 
dennenbomen wabonummer 5404, ontvangen 
13 juni 2013. 

- Borneostraat 38 het kappen van 1 cedrus Libani 
wabonummer 5378, ontvangen 11 juni 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- N.K.J. van Waasplein 8 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 5088, verzonden 
 21 juni 2013. 
- Raadhuisstraat 78 het wijzigen van reclame 

wabonummer 5078, verzonden 21 juni 2013. 
- Binnenweg 21 het plaatsen van reclame 

wabonummer 5070, verzonden 21 juni 2013. 
- Binnenweg 49 het verplaatsen van reclame 

wabonummer 5076, verzonden 21 juni 2013. 
- Franz Schubertlaan 36 het plaatsen van een 

overkapping wabonummer 4604, verzonden 
 21 juni 2013. 
- Franz Lehárlaan 121 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
4867, verzonden 21 juni 2013. 

- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van reclame 
wabonummer 4864, verzonden 21 juni 2013. 

- Nijverheidsweg 40 het plaatsen van een hekwerk 
wabonummer 4303, verzonden 17 juni 2013. 

- Offenbachlaan 44 het maken van 2 doorbraken 
in een muur wabonummer 5149, verzonden 

 17 juni 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 juli 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 

een verzoek om een elektrische 
deurautomaat voor de toegangsdeur 
van een wooncomplex op grond van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 

 – niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen terugvorderingen op 

grond van de Wet werk en bijstand 
 - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een besluit tot sluiting 

van een pand aan de Kanaalweg 5 
 - 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 secretaris van de commissie, 
tel. (023)5485607.

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften 



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’.

Herindelingsontwerp Flevoland, Utrecht en Noord-Holland 
ter inzage
Met ingang van maandag 17 juni 2013 ligt een 
herindelingsontwerp voor samenvoeging van de 
provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland 
ter inzage in het raadhuis van Heemstede. Het 
herindelingsontwerp bestaat uit een wetsvoorstel 
en een Memorie van Toelichting. U kunt uw 
zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Dit 
kan van 17 juni tot en met 16 oktober 2013.
 

Zienswijze
U kunt uw zienswijze op de volgende manieren 
indienen:
 Schriftelijk naar het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, postbus 20011, 
2500 AE Den Haag, onder vermelding van 
Noordvleugelprovincie.
Per e-mail naar noordvleugelprovincie@minbzk.nl.
Bij het indienen van uw zienswijze is het verzoek om 
naam, adres, woonplaats en eventueel e-mailadres 
te vermelden.

 Reactie
Het ministerie van BZK zal alle reacties verwerken. 
Alle indieners van een zienswijze krijgen een 
ontvangstbevestiging en in een later stadium een 
inhoudelijke reactie.
 
Downloaden
De stukken zijn ook te downloaden via de website 
van de rijksoverheid, hier vindt u ook meer infor-
matie over het kabinetsplan voor herindeling van de 
provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.




