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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

Toegankelijke website voor iedereen
De website van de gemeente Heemstede moet 
toegankelijk zijn voor iedereen. Alle mensen, 
met wat voor beperking dan ook, moeten 
hiervan ‘gewoon’ gebruik kunnen maken. We 
hebben Dominieke Bos bereid gevonden om 
onze website te testen op gebruiksgemak. 
Dominieke heeft een visuele beperking; ze 
ziet nog maar 3%. Zij heeft verschillende 
voorleestools geprobeerd en de website 
beoordeeld op toegankelijkheid. Met haar 
bevindingen gaan wij aan de slag, maar we 
hebben meer ervaringen nodig.
Heeft u ook tips of wilt u deelnemen in ons 
testpanel? Stuur een e-mail naar 
onlineteam@heemstede.nl of een Whatsapp 
naar 06 10 98 76 87.

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?
Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op: 
- 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.

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

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

Bibliotheek Heemstede 
gesloten in augustus
Eind juli krijgt Bibliotheek Heemstede de 
sleutel van het verbouwde pand aan het 
Julianapein 1. In augustus is de bibliotheek 
gesloten voor het gereed maken van de 
nieuwe inrichting. Vanaf maandag 3 september 
bent u weer van harte welkom !

Wilt u materialen lenen, reserveren 
of terugbrengen? 
Dan kunt u in augustus terecht bij de 
andere vestigingen van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland.. Kijk voor meer informatie over 

het laatste nieuws 
en de openingstijden op 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Bibliotheek in Plein1
Plein1, de nieuwe naam van het 
multifunctionele gebouw, herbergt na de 
verbouwing naast de bibliotheek en politie 
ook andere maatschappelijke organisaties 
en horeca. Hiermee gaat het gebouw een 
brede ontmoetingsplek voor heel Heemstede 
worden.

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.

Werk
aan de
weg 

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

Werk
aan de
weg 

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

Bennebroek: tussen 23 en 27 juli voert 
netwerkbeheerder Stedin werkzaamheden 
uit op de Bennebroekerlaan vlakbij het 
kruispunt Schoollaan-Binnenweg-Meerweg. 
Ter hoogte van het werk wordt autoverkeer via 
één rijstrook geleid. Op en rond het werk zijn 
overdag verkeersregelaars aanwezig.

Werk
aan de
weg 

Verwijdering 
gemeentelijke bomen 
- Molenlaan 4: 1 ceder (dood, herplant van 1 

nader te bepalen boom)
- Zernikelaan, ter hoogte van Van ’t Hofflaan 

1: 6 iepen (ernstige beschadiging riolering 
door boomwortels, geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
1 augustus 2018 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57 
78. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Van Merlenlaan 11, het renoveren en 

het uitbreiden van een woonhuis en de 
bouw van een kelder, het wijzigen van de 
voorgevel en plaatsen dakkapellen op de 
zijgeveldakvlakken, wabonummer 306376, 
ontvangen 5 juli 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Rijnlaan 55, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
302261, verzonden 16 juli 2018

- Spaarnzichtlaan 6, het uitbreiden van een 
woonhuis en de bouw van een kelder 
onder de uitbouw, wabonummer 298858, 
verzonden 10 juli 2018

- Van Merlenlaan 4, het samenvoegen van 2 
gesplitste wooneenheden, wabonummer 
285861, verzonden 10 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’.

Iets gevonden 
of verloren?

Ga naar heemstede.nl/meldpunt



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’.




