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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:
- Verwijdering 
 �etswrakken 
 diverse locaties
- Omgevings-
 vergunningen

Wijziging inloopochtend burgemeester
In het afgelopen hal�aar heeft burgemeester 
Astrid Nienhuis haar maandelijkse 
inloopochtend onveranderd door laten 
gaan. Door het zomerreces komen deze 
gespreksmomenten te vervallen. In deze 
periode onderzoekt het nieuwe college 
of dit gewaardeerde spreekuur nog 
toegankelijker kan. Het is de bedoeling in 
september met een nieuwe vorm te starten. 
Natuurlijk informeren wij u dan hierover.

Vooruitlopend op de Nederlandse 
Veteranendag op 30 juni hielden de veteranen 
uit Heemstede afgelopen zaterdag hun eigen 
bijeenkomst.
Na een besloten herdenking bij het Indië-
monument op de Algemene Begraafplaats 
verwelkomde burgemeester Astrid Nienhuis 
de aanwezigen op het Raadhuisplein.
Oud-Heemstedenaar en Libanon-veteraan Yeb 
Jan Joustra hield een toespraak waarna een 
gezellig samenzijn volgde. Uiteraard ontbraken 
de legervoertuigen van Keep them Rolling 
en het Nederlands Transportmuseum niet. 

De bijeenkomst eindigde met de traditionele 
rondrit van de voertuigen door Heemstede.

Veteranendag Heemstede

In het gemeentehuis exposeren 3 kunstenaars 
hun werk:

Irene van der Bent- van Driessel
In de publiekshal is haar werk te zien. Zij 

Tentoonstellingen gemeentehuis 
juni-juli

houdt van frisse kleuren en van gezellige 
strandtaferelen, zoals spelende kinderen aan 
de waterkant. De onbevangenheid van die 
kinderen probeert zij weer te geven in haar 
werk. 

Huib van den Broek
Zijn tekenstijl is duidelijk die van iemand uit 
de reclamewereld, tegen het realistische aan. 
Hij werkt voornamelijk met watervaste inkten 
en acrylverf. Het werk in de Burgerzaal is 
geïnspireerd op het dierenrijk. 

Scott Bronfman
Zijn vrije werk is vooral expressief en intuïtieve 
abstracte composities met een eigen verhaal. 

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Houd er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten en/
of vergaderingen.

De gemeente Heemstede zoekt een:

Privacybeheerder
(20-36 uur, 

tijdelijk voor 3-6 maanden)

Weet jij alles van de AVG? Heb jij een 
scherp oog voor de privacy van onze 

inwoners en ondernemers? Dan ben jij 
wellicht degene die wij zoeken!

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

In zijn vergadering van 29 juni 2017 heeft 
de gemeenteraad van Heemstede het 
bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’ vastgesteld. Tegen dit 
vaststellingsbesluit is beroep ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (hierna: De Afdeling). In de uitspraak 
van 13 juni 2018 vernietigt de Afdeling het 
besluit van de raad tot vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’, voor zover het betreft 
de zinsnede “met uitdrukkelijke uitzondering 
van een niet-grondgebonden neventak” in 
artikel 1, onder 8, van de planregels. Verder 
bepaalt de Afdeling dat aan artikel 1, onder 8, 

van de planregels na onderdeel d. een nieuwe 
zinsnede wordt toegevoegd en dat dit als 
volgt komt te luiden: “met inbegrip van een 
bestaande niet-grondgebonden neventak”. 
Tenslotte bepaalt de Afdeling dat de uitspraak 
in de plaats treedt van het besluit voor zover 
dit is vernietigd. Voor het overige is het 
bestemmingsplan in stand gebleven. 

Met de uitspraak van 13 juni 2018 is het 
bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
Deze uitspraak vindt u op www.raadvanstate.nl 
met het kenmerk: ECLI:NL:RVS:2018:1946. 
De uitspraak is ook te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’ 
onherroepelijk

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften 
houdt een hoorzitting op 5 juli 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in 
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen een besluit met 
  betrekking tot een eerste 
  heronderzoek 
  schuldbemiddelingsregeling 
  (niet openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen de afwijzing van 
  bijzondere bijstand (niet openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verkeersbesluit 
  over de plaatsing van elektrische 
  laadvoorzieningen bij Bosboom 
  Toussaintlaan 18 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Eindfeest 
Crayenesterschool
Op 21 juni 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Crayenesterbasisschool voor het organiseren 
van een eindfeest op het schoolplein 
van de Crayenesterbasisschool en de 
Crayenestersingel op 11 juli 2018 van 14.00 
tot 19.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 van 
de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven het 
weggedeelte van de Crayenestersingel tussen 
de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan 
(aan de kant van de Crayenesterbasisschool) af 
te sluiten tussen 14.00 en 19.00 uur. Bij slechte 
weersomstandigheden wordt het eindfeest 
verplaatst naar 19 juli 2018. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Op 18 juni zijn ernstige aantastingen 
van de wilgenhoutrups aangetroffen bij 
2 gemeentelijke elzen ter hoogte van 

Leidsevaartweg 3. De bomen zijn door deze 
aantasting instabiel geworden. In verband 
met de verkeersveiligheid heeft het college 

van B&W besloten deze bomen direct te 
verwijderen. Herplant volgt in het najaar van 
2018 of het voorjaar van 2019.

Verwijdering 2 gemeentelijke elzen bij Leidsevaartweg 3



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 buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Binnenweg, ter hoogte van 7:

een grijze herenfiets, merk Gazelle
- Binnenweg, ter hoogte van 31:

een zwarte herenfiets, merk Rivel
- Binnenweg, ter hoogte van 134:

een paarse herenfiets, merk Gazelle
- Binnenweg, ter hoogte van 148:

een zwarte herenfiets, merk BSP
- Binnenweg, ter hoogte van 207:

een blauwe herenfiets, merk Gazelle
- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van

29: een paarse herenfiets, merkloos
- Oosterlaan, ter hoogte van 2:

een zwarte damesfiets, merk Old Dutch

- Koediefslaan, ter hoogte van 21:
een blauwe damesfiets, merk Sparta

- Esdoornkade, tegenover 25:
een bronzen herenfiets, merk Batavus

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25:
een zwarte damesfiets, merk Zyssler,
een grijze damesfiets, merk Gazelle

- Händellaan, ter hoogte van 2:
een rode damesfiets, merk Gazelle

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

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 11 juli 2018 de gelegenheid hun fiets van 
de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets 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 fiets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

30 km/uur-zone Groenendaalkwartier
Het instellen van een 30km/uur-zone in het 
Groenendaalkwartier (omgeving Molenlaan). 

Bouw Spaarnelicht
De aanleg van een tijdelijke ontsluiting voor 
bouwverkeer aan de César Francklaan en 
Händellaan. 

De volledige tekst van de verkeersbesluiten 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt 
van 20 juni tot 1 augustus 2018 ter inzage in 
het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt 
u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Verkeersbesluiten
Verwijdering �etswrakken diverse locaties

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van een iep,

wabonummer 297700,
ontvangen 11 juni 2018

- Blekersvaartweg 9B, in afwijking
gebruiken van het pand met kantoor/
woonbestemming naar de bestemming
schoonheidssalon, wabonummer 298355,
ontvangen 11 juni 2018

- Cruquiusweg 128, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 299264,
ontvangen 13 juni 2018

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het uitbreiden
van een woonhuis, wabonummer 299554,
ontvangen 14 juni 2018

- Spaarnzichtlaan 6, uitbreiden woonhuis en
de bouw van een kelder onder de uitbouw,
wabonummer 298858,

 ontvangen 13 juni 2018
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 87, het wijzigen van de toegang

tot de winkel en formeren drie zelfstandige
appartementen binnen bestaand casco,
wabonummer 279761,
verzonden 19 juni 2018

- Huizingalaan 52, het verhogen van de
nok en het optrekken van de voorgevel
en het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak, wabonummer 294502,
verzonden 21 juni 2018

- Roerdomplaan 25, het plaatsen
van transparante en wegschuifbare
balkonbeglazing, wabonummer 296030,
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’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 9B, het in afwijking

gebruiken van het pand met bestemming
kantoor/woonbestemming in de
bestemming schoonheidssalon,
wabonummer 298355,
ontvangen 11 juni 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Blekersvaartweg 9B, het in afwijking

gebruiken van het pand met bestemming
kantoor/woonbestemming in de
bestemming schoonheidssalon,
wabonummer 289646,
ontvangen 11 juni 2018

- Groenendaal 1, het plaatsen van een
bewegwijzeringsbord voor tennisvereniging
Merlenhove, wabonummer 289646,
ontvangen 11 mei 2018

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




