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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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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
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- Omgevingsvergunningen

26 september
Wat doe jij op Burendag?

“Mag het wat zachter?”

Veranderingen OV-Taxi 
Zuid-Kennemerland/IJmond

Die vraag stellen het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts, organisatoren van de landelijke 
Burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend 
feest op de 4e zaterdag in september, dit jaar 
op 26 september. Het is een dag waarop buren 
gezellig samen komen en waarbij veel mensen 
iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

450 euro van het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en 
bevordert zo de samenhang tussen groepen 
mensen. Burendag brengt mensen dichter bij elkaar. 
Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties 
met goede ideeën een bijdrage tot 450 euro 
om plannen, die ze met en voor de buurt willen 
oppakken, op Burendag uit te voeren. U kunt een 
bijdrage aanvragen als u Burendag viert op 25, 26 of 
27 september 2015. Meer informatie, inspiratie en 
aanmelden kan via www.burendag.nl.

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke 
buurt. Soms lukt dat niet omdat de relatie met 
de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor 
is vaak iets kleins dat langzaam uitgroeit tot 
een confl ict dat het woonplezier bederft. Een 
goed gesprek doet wonderen. Vrijwilligers van 
Buurtbemiddeling helpen als u dat zelf niet 
goed lukt. Voorkom ergernis en bespreek uw 

Voor de OV-taxi Zuid-Kennemerland/IJmond 
gaan er twee dingen veranderen voor reizigers 

Veranderingen OV-Taxi 
Zuid-Kennemerland/IJmond

Voor de OV-taxi Zuid-Kennemerland/IJmond 
gaan er twee dingen veranderen voor reizigers 
zonder WMO-indicatie. Voor reizigers met 
WMO-indicatie verandert er niets.

problemen met de buren. Op 
www.problemenmetjeburen.
nl leest u over mogelijke 
burenproblemen en hoe die zijn 
op te lossen! 

Buurtbemiddeling Heemstede 
Telefoonnummer: 023 569 88 83

zonder WMO-indicatie. Voor reizigers met WMO-
indicatie verandert er niets.

Per 1 juli 2015: 
Verhoging van het OV-tarief
Vanaf 1 juli 2015 geldt een nieuw OV-tarief. In 
voorgaande jaren is de provinciale bijdrage aan de 
OV-taxi sterk gestegen. De provincie vraagt vanaf 
1 juli 2015 een hogere bijdrage van OV-reizigers, 
zodat een verdere stijging beperkt wordt. Het WMO-
tarief blijft gelijk.

Per 1 januari 2016: Geen OV-taxi 
meer voor reizigers zonder WMO-
indicatie 
Vanaf 1 januari 2016 zal de OV-taxi verdwijnen voor 
reizigers zonder WMO-indicatie. De provincie raadt 
reizigers zonder WMO-indicatie aan om vanaf 1 
januari 2016 van het regulier OV gebruik te maken. 
U kunt uw reis plannen via de volgende website: 
http://www.connexxion.nl/.
Voor reizigers met een WMO-indicatie blijft de OV-
taxi in 2016 gewoon rijden.



Nieuwe APV:
Vergunning nodig voor venten, sluitingstijden voor terrassen

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- P.C. Hooftkade 6, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 24457, 
ontvangen 26 juni 2015

- Tussen nieuwe Kwakelbrug en Nijverheidsweg, 
wandelpad met hekwerk t.b.v. Kwakelbrug, 
wabonummer 24464, ontvangen 26 juni 2015

- Lorentzlaan 67, plaatsen fietsoverkapping, 
wabonummer 24549, ontvangen 1 juli 2015

- Laan van Bloemenhove 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 24575, ontvangen 30 juni 2015

- J.H. Weissenbruchweg 3, het wijzigen van 
de bestemming “verkeer” naar “wonen”, 
wabonummer 24579, ontvangen 1 juli 2015

- Landzichtlaan 54, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 24581, ontvangen 1 
juli 2015

- Eikenlaan 48, het kappen van een beuk, 

wabonummer 24412, ontvangen 26 juni 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Amstellaan 28, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 20999, verzonden 
10 juli 2015 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Het ‘Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke 
Verordening’ is met ingang van 14 juli 2015 
op een aantal punten gewijzigd. Het college 
heeft de veranderingen op 7 juli 2015 met 
het ‘Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit APV’ 
vastgesteld. 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
- Rookverbod in bossen tussen 1 maart en 1 

november
 De APV bevatte al een verbod om in bossen 

en duingebieden of binnen een afstand 
van 30 meter daarvan te roken. Nieuw is 
dat bovengenoemde specifieke periode is 
aangewezen.

 Honden bij Het Oude Slot
 Het park bij Het Oude Slot is verboden voor 

honden. Hierdoor konden hondeneigenaren 
Het Oude Slot, De Theeschenkerij en De 
Trouwkapel ook niet bezoeken. Het nieuwe 
Aanwijzingsbesluit maakt dit wél mogelijk. 
De uitdrukkelijke voorwaarde daarbij is dat de 
honden aangelijnd moeten worden en de in het 
Aanwijzingsbesluit aangeduide paden moeten 
worden gebruikt.

- Geen grote voertuigen parkeren aan oostzijde 
Nijverheidsweg

 In de praktijk kunnen grote voertuigen (langer 
dan 6 meter) al niet meer parkeren op deze plek, 
door een parkeerverbod en aanleg van (kleinere) 
parkeerhavens. 

- Artikel over incidentele festiviteiten geschrapt
 In de onlangs vastgestelde nieuwe APV is het 

maximaal te houden incidentele festiviteiten 

geregeld, daarmee is het oude artikel overbodig 
geworden.

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl. 
Ook ligt het besluit ter inzage in het raadhuis.

Bezwaar mogelijk
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
het gewijzigde Aanwijzingsbesluit binnen een 
periode van 6 weken na de dag van deze publicatie. 
Hoe u bezwaar maakt, leest u onder het kopje 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’ elders in deze 
uitgave.

Omgevingsvergunningen

Aanwijzingsbesluit APV

Voor het verkopen aan de deur of op straat 
in Heemstede is voortaan een vergunning 
van de gemeente nodig. Hetzelfde geldt voor 
het werven van donateurs voor een goed 
doel. Daarnaast komen er sluitingstijden voor 
terrassen. Dat zijn de grootste wijzigingen in 
de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV), die de raad op 25 juni 2015 heeft 
vastgesteld. De nieuwe APV geldt vanaf 14 juli 
2015. 

Verkoop aan de deur of op straat
Voor collecteren is in Heemstede een vergunning 
nodig, maar voor venten en voor de werving van 
donateurs gold dat nog niet. Daar komt met de 
nieuwe APV verandering in. Voor venten, waarbij 
het gaat om de verkoop van goederen of diensten 
aan de deur of op straat, zoals de verkoop van 
stroopwafels,  is nu een ventvergunning vereist. 
Het werven van donateurs voor goede doelen  
was tot op heden vergunningsvrij, maar is in feite 
een vorm van collecteren en in de nieuwe APV is 
daarvoor een collectevergunning nodig. 

Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt 
het niet, dan kunt u in de eerste plaats de verkoper 
vragen om zijn legitimatiebewijs en de vergunning. 
Heeft de verkoper geen vergunning, dan kunt u dit 
melden bij de gemeente (gemeente@heemstede.
nl) of bij de plaatselijke politie (0900-8844). Als u 
wordt bedreigd of er is sprake van spoed dan belt 

u 112. Op de website van ConsuWijzer staan de 
rechten die u als koper heeft - zoals het recht op 
informatie en het recht op bedenktijd - op heldere 
wijze uitgelegd. 
Zie: https://www.consuwijzer.nl/thema/verkoop-
buiten-verkoopruimte. 

Sluitingstijden terrassen
Op dit moment gelden voor terrassen dezelfde 
sluitingstijden als voor restaurants, cafés, snackbars 
en sportclubs, namelijk tot 01.00 uur doordeweeks 
(zondag tot en met donderdag) en tot 03.00 
uur in het weekend (vrijdag en zaterdag). In de 
nieuwe APV komen er aparte sluitingstijden voor 
terrassen. Om de geluidsoverlast in de avonden te 
minimaliseren, mogen terrassen doordeweeks van 
07.00 tot 23.00 uur open en in het weekend van 
08.00 tot 24.00 uur.

Ook voor feesten in restaurants, cafés en sportclubs 
(oftewel incidentele festiviteiten) gaat er iets 
veranderen. Nu hoeven inrichtingen zich bij 
incidentele festiviteiten tot de sluitingstijd niet aan 
de geluidsnormen te houden. In de nieuwe APV 
mag de overschrijding van geluidsnormen duren 
tot 23.00 uur doordeweeks en tot 24.00 uur in het 
weekend. Ook komt er een bovengrens aan de 
maximaal toegestane geluidswaarde.

De volledige APV vindt u via www.heemstede.nl/
politiek-en-organisatie/lokale-regelgeving

Beperking van het 
maximaal aantal 
honden in Wandelbos 
Groenendaal
Ook nieuw in de APV is dat het maximum 
aantal honden per persoon in wandelbos 
Groenendaal wordt teruggebracht van 6 
naar 3 honden. Dit is een gevolg van het 
Beheerplan wandelbos Groenendaal dat de 
raad op 26 maart 2015 heeft vastgesteld. 
Hierin staat dat de raad het wenselijk 
vindt het aantal honden per persoon in 
het wandelbos te beperken van maximaal 
6 honden naar maximaal 3 honden per 
persoon. Dit ter bescherming van het groen 
en ter beperking van overlast. 

Het standpunt van de raad is nu wettelijk 
geregeld in de nieuwe APV. De gemeente 
gaat nog regels opstellen voor een 
ontheffing van deze beperking. 



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. 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’.

Nieuwe regelgeving

Verwijdering fietsaanhanger Spaarnzichtlaan 

Algemene Plaatselijke Verordening
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad de 
Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. 

Beleidsregels ontheffing van de verplichting 
tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Heemstede 2015

Op 14 april 2015 heeft het college de 
Beleidsregels ontheffing van de verplichting 
tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Heemstede 2015 
vastgesteld. 

Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2015

Op 8 juni 2015 heeft de gedelegeerd functionaris 
het Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2015 
vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmakingen in het 
digitale Gemeenteblad via www.zoek.
oficielebekendmakingen.nl

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een lichtblauwe fietsaanhanger op het trottoir ter 
hoogte van Spaarnzichtlaan 1.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fietsaanhanger 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat het voertuig 
weer in goede rijtechnische staat verkeert. Als de 
betreffende fietsaanhanger binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in een 

onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt 
deze 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 voertuig 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.




