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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

De gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal hebben 2 vacatures voor:

Functioneel beheerder
Ben jij een vernieuwer in ICT en wil je het 

functioneel beheer professionaliseren?

Reageer dan snel en 
bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

In deze uitgave:
- Verwijdering 
 �etswrakken
- Omgevings-
 vergunningen

Zondag 15 juli
Open Imkerijdag bij kinderboerderij 
’t Molentje
Tijdens de Open Imkerijdag op zondag 
15 juli organiseert Stichting Bijenvrienden 
een informatiemiddag bij kinderboerderij ’t 
Molentje in Heemstede. Van 13.00 tot 16.00 uur 
geven imkers Mak van Lit, Jan Kroezen en Pim 
Lemmers tekst en uitleg over de wonderlijke 
wereld van bijen. Er wordt honing geslingerd, 
kinderen kunnen zich verkleden als imker en 

zelfs bijen ‘aaien’. Wethouder Nicole Mulder is 
namens het college van B&W aanwezig.
Het houden van bijen is erg populair. Er staan 
zelfs bijenvolken bij de Koninklijke familie, het 
Catshuis en in de binnentuin van de Tweede 
Kamer in Den Haag. Maar ook op het dak van 
de gemeentehuizen in Heemstede en Haarlem 
staan bijenkasten.       

KIES-training voor kinderen van 
gescheiden ouders
Op vrijdag 28 september organiseert 
het centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen in 
echtscheidingssituaties (KIES). De training 
is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 7 
jaar en 8 t/m 12 jaar. De trainingssessies 
worden gegeven in de Nicolaas Beetsschool 
(Sportparklaan 3) in Heemstede.

KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken 
van de scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 

die op dat moment spelen. Voor ouders is 
er vooraf een informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst. Deelname aan de 
training is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind 
aanmelden? Neem dan contact op met Sanne 
Zaadnoordijk, CJG- en KIES-coach. U kunt haar 
telefonisch bereiken via (023) 548 57 22 of per 
e-mail s.zaadnoordijk@heemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cjgheemstede.nl.

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Begeleiders Kindervakantieweek 
(21 t/m 24 augustus)
Van 21 tot en met 24 augustus kunnen 
kinderen tussen 6-12 jaar weer allerlei 
activiteiten doen op sportief, creatief en 
educatief gebied. Je begeleidt hen in een leuk 
team met andere (jonge) vrijwilligers! Wil jij 
de kinderen een onvergetelijke vakantieweek 
bezorgen? Kom dan meehelpen!

Vrijwilligers Boswerkgroep
De historische buitenplaats Berkenrode wil 
graag een boswerkgroep opzetten. Hiervoor 
zoeken ze sterke mannen en vrouwen, die 1x 
per 14 dagen op vrijdagmiddag in en rond 
het bos, onder leiding van de beheerder, de 
handen uit de mouwen willen steken. 

Gastgezinnen met warm 
hart gezocht
Heb jij af en toe in je gezin plaats voor een 
kind met een beperking? Wij zoeken gezinnen 
die hun deuren willen openstellen voor een 
dag(deel) en/of een nachtje (1 x per maand, in 
het weekend). Een verandering van omgeving 
kan een goede stimulans zijn voor een kind, 
maar ook voor hun ouder(s). Vervul jij hun 
wens?

Let op: van 21 juli t/m 3 september 
2018 is het Vrijwilligerspunt alleen 
op dinsdagochtend geopend.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur, zomervakantie 
 alleen dinsdagochtend!
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Rioollucht op straat?  
Een emmer water 
doet wonderen!
In deze lange periode van droogte 
ontvangen wij meer meldingen over 
rioollucht op straat. De oplossing is simpel: 
Gooi 1 of 2 emmers (sloot)water in de 
afvoerput. Het stankslot in de put werkt dan 
weer en de geur verdwijnt!

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 
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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’.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 40, plaatsen overdekte 

fietsenstalling, 302113, ontvangen 
 23 juni 2018
- Crayenestersingel 59, het kappen van een 

beuk, wabonummer 302945, ontvangen 26 
juni 2018

- Hagenduin 1, het splitsen van 
 1 appartement in 2 appartementen, 

wabonummer 302151, 
 ontvangen 24 juni 2018
- Rijnlaan 55, vergroten dakkapel, 302261, 

ontvangen 26 juni 2018
- Valkenburgerlaan 45, het splitsen van het 

pand in 2 appartementen, wabonummer 
303188, ontvangen 27 juni 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van een iep, 

wabonummer 297700 , verzonden 
 5 juli 2018
- Camplaan 20, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 301122 , verzonden 
 9 juli 2018
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het doorbreken 

van een muur, wabonummer 299554, 
verzonden 5 juli 2018

- Jan Miense Molenaerplein 11, het 
plaatsen van een haagondersteunende 
erfafscheiding, wabonummer 301179, 
verzonden 3 juli 2018

- Overboslaan 23, het uitbreiden van de 
eerste verdieping, wabonummer 294141, 
verzonden 3 juli 2018

- Blekersvaartweg 17 en 18, verbouwen en 
uitbreiden van het bestaande casco en 
splitsen in 2 woningen waarvan 1 woning 
samengevoegd met nummer 17, 286199, 
verzonden 3 juli 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’.

 Verwijdering �etswrakken
Verwijderde �etswrakken
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 28 juni 2018 onderstaande fietswrakken 
(met platte banden) verwijderd.
- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een zwarte 

damesfiets, merk Burgers
- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees: 

een zwarte damesfiets, merk Highlander, 
een zwarte damesfiets, merk Pelikaan

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors: 
een zwarte damesfiets, merkloos, een rode 
damesfiets, merk Batavus

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink: 
een rode damesfiets, merk Westerheide, een 
grijze damesfiets, merk Gazelle, een bronzen 
hereenfiets, merk Harvard, een zwarte 
kinderfiets, merk Isis

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 12: een 
grijze herenfiets, merk Union, een blauwe 
herenfiets, merk Gazelle

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een 
zwarte herenfiets, merk Raleigh, een blauwe 
damesfiets, merk Gazelle, een zwarte 
damesfiets, merk Cumberland, een grijze 
herenfiets, merk Batavus

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 61: 
een witte herenfiets, merkloos, een groene 
herenfiets, merk Union

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een blauwe damesfiets, merk Batavus, een 
groene damesfiets, merk GoolGiel

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: een 
grijze herenfiets, merk Gazelle 

Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Te verwijderen �etswrakken
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Roemer Visscherplein, ter hoogte van 19: 

een zwarte damesfiets, merkloos
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 179: een 

groene damesfiets, merk Batavus
- Zandvoortselaan, ter hoogte van kruising 

Herenweg: een groene damesfiets, merk 
Sparta

- Leidsevaartweg, ter hoogte van 73: een 
zwarte damesfiets, merkloos

- Glipperweg, ter hoogte van Glipperbrug: 
een witte damesfiets, merk Ranger

- Sparrenlaan, ter hoogte van kruising 
Bosbeeklaan: een oranje damesfiets, merk 
Ideal

- Herenweg, ter hoogte van bushalte Rijnlaan: 
een grijze damesfiets, merk Union

- Zandvoorter Allee, ter hoogte van 1: een 
groene herenfiets, merk Excellent

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 25 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

Verwijdering �etswrakken 
Stationsomgeving
Op 17 juli 2018 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 rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele 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 publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende 
personen per 21 juni 2018 ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- I.C. de Jong - Pedro, geboren 07-08-1973, 
Kanaalweg 15

- I.A. de Jong, geboren 17-07-1953, 
Kanaalweg 15

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen 6 weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-
5485868).

Uitgevoerde uitschrijvingen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 30 april 2018: G.L. Driessen, geboren 
 28-10-1980, Kraanvogellaan 24

- Per 2 mei 2018:  S.M.J. Varekamp, geboren 
13-07-1992, Heemsteedse Dreef 107

Tegen dit besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)




