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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

Geen inloopochtend 
burgemeester 

in juli en augustus
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Burgemeester Heeremans opent 
3D-aangifteloket 
Op donderdag 7 juli heeft burgemeester 
Marianne Heeremans het 3D-aangifteloket 
van de politie in het bibliotheekgebouw aan 
het Julianaplein 1 geopend. Inwoners van 
Heemstede kunnen geen aangifte meer doen 
in het politiebureau aan de Kerklaan. In plaats 
daarvan kunnen zij gebruik maken van dit 
nieuwe 3D-aangifteloket dat 7 dagen in de 
week van 9:00 uur tot 22:00 uur op afspraak 
beschikbaar is. Het Kerklaangebouw blijft in 
gebruik totdat de lokale politie ook naar het 
Julianaplein verhuist.

Aangifte op afspraak
Aangiften worden steeds vaker telefonisch, via 
internet of bij de burger thuis opgenomen. Het 
3D-aangifteloket is een aanvulling hierop. U kunt 
bellen met 0900-8844 om een afspraak te maken. 
Samen met de politiemedewerker bepaalt de 
aangever welke locatie, datum en tijd het beste 
uitkomt. Meer informatie over het doen van aangifte 
vindt u op www.politie.nl.

Sluiting bureau Heemstede 
voor publiek
Vanaf 7 juli is het politiebureau Heemstede aan 
de Kerklaan gesloten voor publiek. Dit heeft geen 
negatieve gevolgen voor de politieaanwezigheid 
op straat. De huidige wijkagenten blijven zoals 
vanouds hun werk doen in de buurt. Ook blijft 
hetzelfde aantal politiemensen als nu- opvallend 
en onopvallend- in de wijk om de veiligheid te 
garanderen. Het politiebureau in Zandvoort blijft 
voor publiek geopend.

Toekomst bibliotheek Heemstede
De gemeente gaat een breed ontmoetingscentrum 
maken van het bibliotheekgebouw aan het 
Julianaplein. Hierin krijgen naast de bibliotheek en 
politie ook andere partijen een plek. De bibliotheek 
is een belangrijke voorziening in Heemstede voor 
jong en oud, met een lokale functie van educatie 
en ontmoeting. Het pand wordt nu gerenoveerd 
en heringedeeld. Naar verwachting betrekken alle 
partijen het pand in het 2e kwartaal van 2017.

Tentoonstellingen raadhuis
Bart Wassenaar
Tot 30 juli 2016 exposeert Bart Wassenaar 14 
fraaie pentekeningen in de Burgerzaal. Met zelf 
ter plekke gemaakte foto’s als basis, zet hij met 
een eenvoudige tekenpen en een potje Oost-
Indische inkt sfeervolle tekeningen op papier. De 
onderwerpen zijn landschappen, gebouwen in 
hun omgeving, straatlevens en stillevens. Voor deze 
tentoonstelling heeft Bart speciaal bekende en 
markante locaties in Heemstede getekend. 

Letty Hesselink
Letty Hesselink exposeert in de publiekshal met 
een selectie van haar beelden. De nadruk ligt 
vooral op keramiek. Naast figuratieve beelden heeft 
zij ook beelden van (fantasie) dieren, vazen en 
wandtableaus tentoongesteld.

Anna Kroes
Tot en met augustus 2016 zijn in de publiekshal 

foto’s te zien van Anna Kroes. Tijdens verschillende 
reizen naar het Verre Oosten is zij gefascineerd 
geraakt door fotografie. Dit uitte zich in haar 
grenzeloze bewondering voor de prachtige mensen 
die zij op haar reizen tegenkwam.  

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om deze tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Deel Johan Wagenaarlaan drie weken 
afgesloten voor wegwerkzaamheden

Tussen 18 juli en 8 augustus 2016 worden op de 
Johan Wagenaarlaan, tussen Heemsteedse Dreef 
en Wagnerkade, wegaanpassingen en frees- en 
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Binnen 
deze periode is dit weggedeelte afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Kijk voor uitgebreide informatie 
op www.heemstede.nl > Actueel > Plannen en 
projecten > Wegaanpassingen Johan Wagenaarlaan.



Inbrekers gaan 
niet met vakantie
In deze periode slaan veel inbrekers toe 
omdat zij weten dat bewoners van huis zijn. 
Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te 
pikken waarvan de bewoners langere tijd weg 
zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. 

Wat kunt u zelf doen tegen 
woninginbraken?
- Op vakantie? Licht de buren in
 Zij kunnen op uw woning letten en deze 

een bewoonde indruk geven. Download 
de burenkaart via www.politiekeurmerk.nl/

 zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten 
waar ze u kunnen bereiken in geval van 
nood.

- Bel 112 bij verdachte situaties
 Snel alarm slaan, betekent een grotere kans 

om de inbrekers te pakken.
- Voor de thuisblijvers; let op insluipers
 Doe uw deuren en ramen op slot; ook 

al gaat u maar heel even naar de buren, 
boven de was ophangen of boodschappen 
doen.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl bij preventietips.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

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

Onderzoek online mediagebruik 
inwoners Heemstede

In het kader van een afstudeeropdracht wordt 
onderzoek gedaan naar het online mediagebruik 
van de inwoners van Heemstede. Het onderzoek 
gaat in op de verschillende media om zo inzicht te 
krijgen in de wensen en behoeften. Wij vragen u 
een enquête in te vullen zodat we te weten komen 
hoe we de online communicatiemiddelen gerichter 
kunnen inzetten.

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 
5 minuten van uw tijd in beslag. Alle gegevens 
worden vertrouwelijk verwerkt. 
De enquête staat op www.heemstede.nl.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

     MET VAKANTIE
Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Taalcoaches
Door de toenemende vraag naar ondersteuning van 
vluchtelingen bij het oefenen van de Nederlandse 
taal en het helpen bij huiswerk, zijn wij op zoek naar 
taalcoaches. Ook op het gebied van coördinatie is er 
behoefte aan uitbreiding.

Gastvrouwen/gastheren
Bent u gastvriendelijk en behulpzaam? Als 
gastvrouw/gastheer kunt u onder andere een kopje 
koffie schenken, een praatje maken, assisteren 
in de keuken en maaltijden uitdelen. Neem 
gerust contact met ons voor meer informatie en 
mogelijkheden!

Administrateur/boekhouder
Werkt u graag met cijfers? Voor de Wereldwinkel 
zoeken wij een vrijwilliger voor het bijhouden van 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

de financiële administratie, het verwerken van de 
btw-aangifte en het opstellen van de jaarrekening.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

In de zomervakantie hebben wij aangepaste 
openingstijden: kijk op onze website!

Iemand voordragen voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus 2016

Geen inloopochtend burgemeester 
in juli en augustus
Tijdens de vakantieperiode, waarin veel inwoners zelf ook met vakantie 
zijn, vervalt de inloopochtend van de burgemeester. De eerstvolgende 
inloopochtend is op vrijdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf 
september kunt u weer iedere eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 tot 
12.00 uur, zonder afspraak, met de burgemeester van gedachten te wisselen. 
In HeemstedeNieuws en in de agenda op onze website staan de data 
aangekondigd, zodat u altijd even kunt checken of het doorgaat.

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. U kunt het beste voor een toelichting op 
de procedure eerst even contact opnemen met 
Karen Sonneveld van de gemeente Heemstede, 
tel. 023-548 56 70.

Voor het aanvragen van een lintje kunt u het 
‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit vindt u op 
www.lintjes.nl, onder het kopje ‘Voordragen’. Als 
u dit formulier volledig invult en de bijbehorende 
bijlagen bijvoegt, weet u zeker dat u alle benodigde 

gegevens aanlevert. 
Stuur uw voorstel vóór 
1 augustus 2016 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.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 24, het plaatsen van een tuinkist 

en erfafscheiding, wabonummer 45295, 
ontvangen 27 juni 2016

- Wagnerkade 45, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 45382, 
ontvangen 28 juni 2016

- Vossenlaan 2, aanpassen wegen rondom de 
boerderij op het terrein van de Hartekamp, 
wabonummer 45633, ontvangen 28 juni 2016

- Herenweg 5, aanpassen noordelijke entree van 
het Hartekampterrein en terugplaatsen van de 
zuiltjes en het hekwerk, wabonummer 45673, 
ontvangen 28 juni 2016

- Herenweg 101, plaatsen reclame, wabonummer 
45895, ontvangen 30 juni 2016

- T-splitsing Nijverheidsweg en Kwakelpad, het 
plaatsen van verwijzingsborden, wabonummer 
45929, ontvangen 1 juli 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 73, het uitvoeren van 

timmerwerkzaamheden, het vervangen van 
de beglazing, het uitvoeren van het binnen- 
en buitenschilderwerk bij het bedrijfsmuseum, 
wabonummer 39007, verzonden 8 juli 2016

- Borneostraat 35, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 41816, verzonden 8 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 1, het herbouwen 

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’.

Raadsbesluiten 30 juni 2016
Aanwezig waren: 19 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Benoemen extern lid / secretaris 

Rekenkamercommissie Heemstede
 Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor 

en 1 stem tegen.
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

inloopstal paarden Leidsevaartweg 
ongenummerd

 Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor 
en 8 stemmen tegen.

 Voor stemden de fracties van CDA, VVD en D66. 
Tegen stemden de fracties van PvdA, GL en HBB.

De volgende besluiten zijn unaniem vastgesteld:
- Vaststellen Jaarrekening 2015
- Voorjaarsnota 2016
- Invoering raad van toezichtmodel Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Wijzigingsverordening Verordening openbaar 

water Heemstede 2016
- Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland

Nieuwe regelgeving
Wijzigingsverordening Verordening 
openbaar water Heemstede 2016 
Op 30 juni 2016 heeft de raad de 

- Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten 2017 en Jaarrekening 2015

- Verbouwing tbv multifunctioneel gebruik pand 
Julianaplein 1

- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Kennemerland 2016

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646 of 
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

van de garage, wabonummer 44224, ontvangen 
17 juni 2016 

- Javalaan 11, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 43301, ontvangen 9 juni 2016 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Burgemeester van Lennepweg 1, het herbouwen 

van de garage, wabonummer 44224, ontvangen 
17 juni 2016

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

Wijzigingsverordening Verordening openbaar water 
Heemstede 2016 vastgesteld. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.officielebekendmakingen.nl




