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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 via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Grondstofaanhanger 
 in uw wijk
- Verwijdering fietswrakken

Meedenken over verkeersveiliger 
kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst 
op donderdag 13 juli vanaf 20.00 uur in het 
raadhuis, Raadhuisplein 1 Heemstede. Samen met 
u en omwonenden kijken we opnieuw naar de 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid 
van dit kruispunt. Met ondersteuning van 
adviesbureau Goudappel Coffeng praten we u bij 
over het proces om tot een nieuwe inrichting van 
het kruispunt te komen. Ook laten we u zien welke 
denkrichtingen er al zijn. We zijn benieuwd naar uw 
mening hierover, maar ook naar uw ideeën voor een 
oplossing.
U kunt zich tot woensdag 12 juli voor deze 
bijeenkomst aanmelden bij Roel Huisman 
(projectleider) via rhuisman@heemstede.nl of via 
023 548 5701. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u 

wel meedenken? Neem dan contact met hem op. 
Kijk voor meer informatie over dit project op  
www.heemstede.nl bij ‘Plannen en projecten’.

Iemand voordragen voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus 2017

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 gebruikt u het 
‘voorstelformulier’ op www.lintjes.nl, onder het kopje ‘Voordragen’. 
Als u dit formulier volledig invult en de bijbehorende bijlagen 
toevoegt, weet u zeker dat u alle benodigde gegevens aanlevert. 
Stuur uw voorstel vóór 1 augustus 2017 naar de burgemeester van 
de gemeente Heemstede, postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als de 
aanvraag binnen is, neemt de gemeente telefonisch contact met u op. 
Dan krijgt u ook informatie over de verdere procedure. 
Kijk voor meer informatie in het online loket op www.heemstede.nl of 
op www.lintjes.nl

Zondag 9 juli
Open Imkerijdag bij 
kinderboerderij ’t Molentje
Op zondag 9 juli van 13.00 tot 16.00 uur geeft imker 
Pim Lemmers bij kinderboerderij ’t Molentje uitleg 
over het nut en de noodzaak van bijen voor onze 
voedselvoorziening. Belangstellenden kunnen 
meekijken in de bijenkast, er is een demonstratie 
honingslingeren en kinderen kunnen zich verkleden 
als imker. Er is ook ‘kinderboerderij-honing’ 
verkrijgbaar.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op  www.heemstede.nl/werkaandeweg
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- Straatverlichting defect? 
Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Grondstofaanhanger van Meerlanden 
in uw wijk?
De gemeente Heemstede doet mee met een 
proef van Meerlanden om de mogelijkheid 
te geven aan inwoners om kleinere 
afvalstoffen in te leveren in de zogenaamde 
Grondstofaanhanger. 
 
Wat kan er in de 
Grondstofaanhanger?
De Grondstofaanhanger is eigenlijk een mobiele 
milieustraat. U kunt hier frituurvet, spaarlampen, TL-
buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, 
cartridges, batterijen en textiel kwijt. Dit zijn de 
afvalsoorten die je doorgaans naar de milieustraat 
moet brengen, maar waar het vaak niet van 
komt. Nu kun je dit in jouw eigen wijk kwijt als de 
Grondstofaanhanger aanwezig is. 
 
Waar vindt u de 
Grondstoffenaanhanger?
De Grondstofaanhanger staat op werkdagen tussen 
08.30 en 15.30 uur op de volgende locaties: 
Maandag Station Heemstede-Aerdenhout
Dinsdag  Rivierenwijk - Amstellaan
Woensdag  bij de rotonde Valkenburgerplein
Donderdag  Wijk Merlenhoven - Aletta Jacobslaan
Vrijdag Blekersvaartcomplex- Laan van 
  Dick Laan

Fietswrak verwijderd
Op 29 juni 2017 is in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaand 
fietswrak (met platte banden) verwijderd.
- Bartoklaan, ter hoogte van 1: een grijze 

damesfiets, merk Freedom

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

Reglement 
van Orde 2017 
(welstandscommissie)

Beleidsregels 
minimabeleid 
Heemstede 2017

Aanleg in/uitrit 
Havenstraat

Op 20 april 2017 heeft de raad het Reglement 
van Orde 2017 (bijlage 9 bij de Bouwverordening 
en heeft betrekking op de welstandscommissie) 
vastgesteld. Hiermee komt het Reglement 
van Orde 2016 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Op 6 juni 2017 heeft het college de Beleidsregels 
minimabeleid Heemstede 2017 vastgesteld. De 
nieuwe beleidsregels treden met terugwerkende 
kracht in werking op 1 januari 2017, met 
uitzondering van artikel 4 (schoolkostenregeling) 
en artikel 5 (huiswerkbegeleiding, bijles en 
examentraining) die op 1 augustus 2017 in 
werking treden. De Beleidsregels minimabeleid 
2015 komen te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Op 3 juli 2017 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-en 
uitrit aan te leggen op de Havenstraat 16, 
2101 LC in Heemstede.

Aanvulling op bekendmaking 
ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Slottuin’
Op 28 juni 2017 maakten burgemeester 
en wethouders bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Slottuin’ 
en het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Slottuin’ 
vanaf 29 juni 2017 voor zes weken ter inzage liggen. 
Hierbij is nagelaten te vermelden hoe en bij welke 
instantie een zienswijze ingediend kan worden 
tegen het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Slottuin’. 
Tussen 29 juni tot en met 9 augustus 2017 kunt 
u reageren. Zienswijzen over het ontwerpbesluit 

‘Hogere waarden Slottuin’ kunnen schriftelijk 
of mondeling worden gegeven. Schriftelijke 
zienswijzen stuurt u naar Omgevingsdienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van ‘Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere 
waarden Wet geluidhinder Slottuin Heemstede’. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak 
maken met Omgevingsdienst IJmond via 
telefoonnummer 0251-263863.

Verwijdering fietswrakken 
stationsomgeving
Op dinsdag 11 juli 2017 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de gemeente fietswrakken 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 fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 

fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen( zoals boombeschermingsbeugels) 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.
De fietsen 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 fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ankerkade 1, het uitbreiden van de bestemming 

daghoreca met avondhoreca, wabonummer 
163903, ontvangen 19 juni 2017

- Spaarnzichtlaan 31, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 163942, ontvangen 
19 juni 2017

- Sweelinckplein 10, constructieve wijzigingen, 
wabonummer 163924, ontvangen 19 juni 2017

- Jeroen Boschlaan 21, wijziging dakvorm en 
realiseren 2e verdieping, wabonummer 164108, 
ontvangen 20 juni 2017

- Jeroen Boschlaan 23, wijziging dakvorm en 
realiseren 2e verdieping, wabonummer 164147, 
ontvangen 20 juni 2017

- Herfstlaan 3, restauratie grafmonument Van 
Vollenhoven, wabonummer 164194, ontvangen 
20 juni 2017

- Herenweg 50, verhogen kap van het woonhuis, 
wabonummer 165231, ontvangen 22 juni 2017

- Raadhuisplein 1, upgraden van de toiletten in 
het oude gemeentehuis, wabonummer 159043, 
ontvangen 8 juni 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Bronsteeweg 15, het verbreden van de 

dakopbouw, wabonummer 149698, ontvangen 
10 mei 2017 

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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Esdoornlaan 3, het uitbreiden van de 2e 

verdieping van het woonhuis, wabonummer 
145111, ontvangen 26 april 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verleende omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef en Bronsteeweg, 

kopersopties woningen project Volmaackt, 
wabonummer 152436, verzonden 30 juni 2017

- Wiekenplein 3, het verhogen van het dakvlak 
van de zolderverdieping, wabonummer 156621, 
verzonden 30 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’.

Weigering omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 116a, het wijzigen van 

de bestemming bedrijfsruimte naar 
woonruimte, wabonummer 47155, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 30 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’.




