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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

WhatsAppen met de gemeente
Zo werkt het
- Voeg 06 10 98 76 87 toe aan uw contacten
- Kies vanuit WhatsApp dit contact, en stuur ons een bericht
- U krijgt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur antwoord 

van ons
- Wij proberen uw bericht binnen 4 uur te beantwoorden
- Naast tekstberichten kunt u ook foto’s, video’s en 

geluidsopnames versturen 
- Wij beantwoorden alleen individuele WhatsApp-gesprekken 

en geen groeps-WhatsApp
- Let op: het 06-nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp, dus 

niet voor bellen of het sturen  van een sms. 
- Doet u een melding over de openbare ruimte? Dit kan via 

WhatsApp of direct via heemstede.nl/meldpunt

Privacy
Via WhatsApp worden géén persoonlijke gegevens uitgewisseld, 
zoals een rekeningnummer of burgerservicenummer. 
Hiervoor bellen of mailen wij u terug.

WhatsApp 
06 10 98 76 87

Een vraag aan de gemeente?

Lees meer op 
heemstede.nl

Zwemmen en springen in 
Heemsteedse wateren op eigen risico
Met deze zomerse temperaturen is het 
natuurlijk heerlijk om een frisse duik te nemen. 
In de Heemsteedse wateren is dit helaas niet 
zonder risico. Het water heeft niet de juiste 
kwaliteit om in te zwemmen. Maar ook het 
springen in het water vanaf bruggen of het 
zwemmen in doorgaande wateren kan echt 
gevaarlijk zijn. Er kunnen grote betonblokken, 
oude opstaande paaltjes, puin en oude fietsen 
in het water liggen. 
Kijk op www.zwemwater.nl waar je in de regio 
wel kunt zwemmen in openbaar water. 
Meer over het waterbeheer leest u op 
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer

Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Secretarieel 
medewerker gri�e

(15 uur)

Heb je organisatietalent? 
En zoek je een afwisselende en 

zelfstandige functie die je goed kunt 
combineren met andere activiteiten?

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Vergadering 
gemeenteraad 5 juli
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op donderdag 5 
juli 2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 5 juli 2018

Bespreekpunten:
- Invulling medegebruik ten behoeve van de 

Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool 
- Kaderbrief 2019-2022 
- Deskundigenverslag STAB - Bestemmings-

plan Centrum en omgeving , tweede 
 gedeeltelijke herziening (VOMAR)
Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering �etswrakken 
Stationsomgeving
Op dinsdag 17 juli gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede 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.

Fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 

zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd. 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 tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Op 28 juni 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan HPC voor het 
houden van een kindertriathlon op 22 juli 2018 
van 13.30 tot 16.30 uur. Ook is, volgens artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 
de volgende wegen af te sluiten tussen 
ongeveer 13.30 en 16.30 uur:
- Het zuidelijke voetpad en het zuidelijke 

fietspad van de Sportparklaan vanaf Meer 
en Boslaan tot en met het kruispunt Glipper 
Dreef/Sportparklaan

- Het fietspad/fiets(suggestie)strook van 
de rechter rijbaan Glipper Dreef tussen 
Sportparklaan en Bosbeeklaan

- De rijbaan en het fietspad van de 
Bosbeeklaan en Sparrenlaan

- Het fietspad langs de rechter rijbaan van de 
Herenweg (in oostelijke richting) tussen de 
Sparrenlaan en Van Merlenlaan

- Het fietspad langs de Van Merlenlaan
- De Vrijheidsdreef
- De rechter rijbaan (zuidoostelijke richting) 

van de Burgemeester van Rappardlaan
- De rechter rijstrook van de Herfstlaan 

(zuidwestelijke richting)
- Fietspad Valkenburgerlaan/Glipper Dreef 

(westelijke richting) tussen Herfstlaan en 
Sportparklaan

Voetgangers en niet-deelnemende fietsers 
worden begeleid door verkeersregelaars en 
doorgelaten bij gelegenheid.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.

Kindertriathlon

Verwijderde 
gemeentelijke boom 
César Francklaan 
- 1 iep in de zijberm van de César Francklaan 

tussen Wagnerkade en Johan Wagenaarlaan 
(iepziekte)

De iep is verwijderd volgens artikel 4:10f van de 
Algemene Plaatselijke Verordening.

In deze uitgave:

- Omgevings-
 vergunningen



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camplaan 20, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 301122, ontvangen 20 juni 
2018

- Groenendaalkade 2, wijzigen aanzicht 
woning, maken van een dakopbouw op de 
aanbouw aan de achterzijde, wabonummer 
301199, ontvangen 20 juni 2018

- Jan Miense Molenaerplein 11, het 
plaatsen van een haagondersteunende 
erfafscheiding, wabonummer 301199, 
ontvangen 20 juni 2018

- Joke Smitlaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 300704, ontvangen 19 juni 
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedure)
- Antonis Duycklaan 6, het vergroten 

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 270155, 
verzonden 2 juli 2018

- Burgemeester van Lennepweg 58, een 
gevelwijziging, wabonummer 292703, 
verzonden 2 juli 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 

is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder ‘Beroep 
aantekenen’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan
- Zernikelaan 17, aanbouw entree voorgevel 

tussen bestaande berging en woning, 
wabonummer 284471 ontvangen 1 mei 
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
- Van Merlenlaan 4, het samenvoegen van 
 2 gesplitste wooneenheden, wabonummer 

285861, ontvangen 3 mei 2018
- Zeelandlaan 13, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 295587, 
ontvangen 4 juni 2018

- Zernikelaan 17, aanbouw entree voorgevel 
tussen bestaande berging en woning, 
wabonummer 284471, ontvangen 1 mei 
2018

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


