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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

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Bijeenkomst Zzp’ers

Havenlab aan het werk
Een groep van bewoners, ondernemers 
en belangstellenden in Heemstede maakt 
een ontwerp voor een nieuwe haven in 
Heemstede (gelegen tussen Heemsteedse 
Dreef, Havenstraat/ Havendreef, Industrieweg 
en Van den Eijndekade). We noemen deze 
groep het ‘Havenlab’: een laboratorium waar 
ideeën worden omgesmeed tot een prachtig 
havenplan.

De nieuwe haven...
Na goed beraad is het Havenlab nu gekomen tot 
een programma van eisen. De belangrijkste thema’s 
voor het Havenlab zijn: ‘voor ieder wat wils’ , ‘groene 
uitstraling’ en ‘toegankelijkheid, meer reuring maar 
wel goed gehandhaafd’. Daaronder vallen volgens 
het Havenlab in de nieuwe haven zeker de volgende 
elementen: zoals aanlegplaatsen voor passanten, 
een haven voor sloepen, een botenhelling, een 

Officiële opening vrijdag 1 juli om 10.00 uur
Pop-uplocatie Raadhuisstraat over 
duurzamer wonen
Op vrijdag 1 juli gaat het platform HeemSteeds 
Duurzamer van start in ‘Het Raadhuys’, een pop-
uplocatie aan de Raadhuisstraat 56a (tussen 
Tante Bep en de Pasta Box) in Heemstede. De 
officiële opening vindt plaats om 10.00 uur door 
wethouder Sebastiaan Nieuwland. U bent als 
inwoner van Heemstede van harte uitgenodigd 
om bij de opening aanwezig te zijn. 

Bij ‘Het Raadhuys’ kunt u terecht voor alles over 
het verduurzamen van uw woning. Tussen 10.00 
en 16.00 uur kunt u verschillende technische 
installaties en isolatiematerialen zien, voelen 
en hier vragen over stellen. Ook zijn dan leden 
van de adviesgroep Duurzaamheid aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. Het platform 
HeemSteeds Duurzamer is ontstaan vanuit het 
economisch actieprogramma. Begin dit jaar zijn 
lokale ondernemers zoals technische installateurs, 
architecten, bouwondernemers, verlichtingsexperts, 
isolatiebedrijven bij elkaar gekomen en hebben 
het platform opgericht om zo samen een bijdrage 
te leveren aan voorlichting en uitvoering van het 
verduurzamen van de woningen in Heemstede. 
Kijk voor actuele informatie op 
facebook.com/wijgaanvoorgoud.

looppad rondom de haven, (avond)horeca, 
ambulante horeca en picknickvoorzieningen. Ook 
vindt het Havenlab het belangrijk dat er met de 
inrichting van de haven rekening wordt gehouden 
met ruimte voor kleinschalige evenementen, zoals 
een sloepenconcert, de intocht van Sinterklaas of 
een foodtruckfestival.

Werkwijze Havenlab
Het Havenlab komt één keer in de maand bij elkaar 
in het raadhuis. Het is bijzonder dat het college van 
burgemeester en wethouders dit project ‘uit handen’ 
heeft gegeven. Het Havenlab spreekt rechtstreeks 
met delegatie uit de raad: de raadswerkgroep 
‘participatie’. Deze werkgroep is de opdrachtgever 
van het Havenlab namens de hele Heemsteedse 
gemeenteraad. 

Haalbaarheidsstudie en schetsen
Het Havenlab laat op dit moment een 
haalbaarheidsstudie uitvoeren naar hun 
opgestelde programma van eisen. Daaruit moet 
blijken of de elementen wel zijn te realiseren en 
niet te duur worden. Als de uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek bekend zijn, kan worden 
begonnen met het uitwerken van schetsen. 
Wordt het beeld concreet, dan zal het Havenlab 
dat delen met omwonenden en inwoners van 
Heemstede. Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/haven. 



Nieuwe regelgeving

Verwijdering fi etswrakken 
Stationsomgeving

Bijeenkomst Zzp’ers Heemstede

Op dinsdag 21 juni vond de eerste Zzp-bijeenkomst van dit jaar 
plaats. De avond werd geopend door burgemeester Marianne 
Heeremans. Hierna werd het stokje overgedragen aan Sebastiaan 
Nieuwland, de nieuwe wethouder economische zaken.  Centraal 
deze avond stond het bouwen en onderhouden van een 
netwerk, en de overgang van de VAR naar de wet DBA. Welke 
gevolgen heeft dit voor Zzp’ers en voor de opdrachtgever? Het 
blijkt een onderwerp dat veel vragen oproept. 

Mogelijk krijgt de bijeenkomst nog een vervolg; vanuit de 
deelnemers kwam namelijk het verzoek om op korte termijn 
weer een gelijke sessie te houden, dan met ambtenaren en 
ondernemers. Om zo meer te weten te komen over welke 
initiatieven er allemaal zijn in Heemstede en hoe dit samen 
verder gebracht kan worden.

Wilt u weten wie er allemaal waren afgelopen 
dinsdag tijdens de bijeenkomst, kijk dan op 
www.communitybuilders.nu bij gemeente > deelnemers. 
Houd ook onze sociale media in de gaten voor de volgende 
bijeenkomst. 

VerkeersbesluitEvenement

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften 

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Bosboom Toussaintlaan 72 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 

bewoonster (verzonden: 21 juni 2016). Het besluit ligt 
vanaf 30 juni 2016 zes weken ter inzage. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Op 17 juni 2016 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de heer 
R.J. Engels voor het organiseren van “Trotsmarkten” 
op de zondagen 17 juli 2016, 21 augustus 2016 en 
18 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
In verband met het bovenstaande mag, op 
genoemde zondagen, overeenkomstig artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, de Vrijheidsdreef tussen de Van 
Merlenlaan en de Burgemeester van Rappardlaan 
van 06.30 uur tot 19.30 uur worden afgesloten voor 
het verkeer.
 
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 juli 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1: 
20.00 uur  bezwaar tegen een besluit met 
  betrekking tot een ambtshalve 
  inschrijving in de basisadministratie 
  personen (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van het 
  opleggen van een boete na illegale 
  bomenkap (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De defi nitieve 
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.

Op woensdag 13 juli 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fi etskettingen waarmee deze fi etsen 
aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 

aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is 
vastgemaakt.

De fi etsen en kettingen worden 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 zijn fi ets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten bij de milieustraat van Meerlanden 
aan de Cruquiusweg 47.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Archiefverordening gemeente 
Heemstede 2016
Op 1 juni 2016 heeft de raad de Archiefverordening 
gemeente Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee 
komt de Archiefverordening Heemstede 2006 te 
vervallen. 

Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016
Op 1 maart 2016 heeft het college het Besluit 
informatiebeheer gemeente Heemstede 
2016 vastgesteld. Hiermee komt het Besluit 
Informatiebeheer gemeente Heemstede 

2006 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
offi  cielebekendmakingen.nl 

Uitvoeringsprogramma 
re-integratiebeleid 2016
Op 17 mei 2016 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016 
vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoekoffi  cielebekendmakingen.nl. 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 84, inrichten terrein als 

parkeerplaats, wabonummer 43591, ontvangen 
13 juni 2016

- Roerdomplaan 6, plaatsen balkonbeglazing, 
wabonummer 43591, ontvangen 13 juni 2016

- Reinier van Holylaan 10, het plaatsen van een 
carport, wabonummer 43794, ontvangen 14 juni 
2016

- Binnenweg 21, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 43800, ontvangen 14 juni 2016

- W. Denijslaan 3, verbouwen loggia tot dakkapel, 
wabonummer 44025, ontvangen 13 juni 2016

- J.M. Molenaerplein 9, wijzigen bestemming naar 
wonen, wabonummer 44056, ontvangen 15 juni 
2016

- Romeinlaan 45, verhogen nok en plaatsen 

dakkapel op achtergeveldakvlak, wabonummer 
43929, ontvangen 15 juni 2016

- Johannes Vermeerstraat 2, vergroten 
dakkapellen op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 43580, ontvangen 13 juni 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Kadijk 38, het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 40244, ontvangen 17 mei 2016.
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 5 (SEIN), verwijderen van asbest 

in gebouw L. de Haas, wabonummer 38215, 
ontvangen 20 april 2016. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 1, het veranderen van een vluchttrap, 

wabonummer 42876, verzonden 24 juni 2016
- Celebesstraat 17, het vervangen van de garage, 

wabonummer 37799, verzonden 24 juni 2016
- Van Merlenlaan 2, het kappen van 2 eiken, 

wabonummer 43134, verzonden 24 juni 2016
- Achter Heemsteedse Dreef 36-56, achter 

Havenstraat 43-63 (Havendreef ), wabonummer 
36789, verzonden 24 juni 2016

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

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’.




