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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 via Facebook 
en Twitter!
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- Omgevingsvergunningen
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GRATIS workshop ‘Klaar voor het 
ouderschap’ (Ook voor vaders!)

Vliegramp vlucht MH17

Op woensdag 13 augustus van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert JGZ Kennemerland in 
samenwerking met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede de workshop ‘Klaar voor 
het ouderschap’. De workshop is speciaal 
ontwikkeld voor aanstaande ouders en 
gaat in op de veranderingen die zij kunnen 
ervaren zodra hun eerste kind is geboren. De 
workshop wordt gegeven op de Lieven de 
Keylaan 7 in Heemstede.

Na de geboorte van een kind verandert er 
veel in het leven van ouders: hoe bewaak je 
bijvoorbeeld de balans tussen je privéleven, 
zorg voor je baby en je baan? En wat voor 
invloed heeft een baby eigenlijk op je relatie? 
Zo zijn er mogelijk nog meer vragen waar je als 
aanstaande ouders onder deskundige leiding 
van JGZ Kennemerland met andere ouders over 
in gesprek wilt gaan. 

Ouders die interesse hebben in deze 
workshop kunnen zich inschrijven via 
www.cjgheemstede.nl. 

Ook in onze gemeente is geschokt gereageerd 
op het nieuws over de vliegtuigramp met het 
toestel van Malaysia Airlines op donderdag 
17 juli in Oekraïne. Het gemeentebestuur 
betuigt zijn diepste medeleven aan de 

nabestaanden van de slachtoffers. 

Op www.condoleance.nl kunt u uw medeleven 
uitspreken. Wij hebben als gemeente ook een 
condoleance geplaatst in dit register.

Expositie ‘Rénoo’
Van 1 augustus tot en met 26 september kunt u tijdens 
de openingstijden van het raadhuis in Heemstede 
de expositie Rénoo bewonderen. Rénoo is een 
autonoom kunstenaar. Hij heeft zich in het verleden 
met verschillende kunstvormen ingelaten, zoals video 
en muziek.  De laatste jaren is hij voornamelijk druk 
met het schilderen van portretten van onder andere 
beroemdheden en scènes die hij zelf bedenkt. Kijk voor 
meer informatie over zijn werk op www.renoo.nl.

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede 
aan het Raadhuisplein 1. 

Of het nu gaat om het aanvragen van 
een voorziening in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (zoals OV-taxi, 
aanpassingen in de woning of een rolstoel) of om 
informatie en advies, wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.

Loket Heemstede is er voor u! 



Vakantieactiviteiten voor kinderen in musea van Haarlemmermeer
Regio – Museum De Cruquius en Historisch Museum 
Haarlemmermeer organiseren deze zomer kinderactivi-
teiten tijdens de vakantie. Met een toegangskaartje van 
Museum De Cruquius krijg je dezelfde dag gratis toe-
gang tot Historisch Museum Haarlemmermeer en an-
dersom. 
Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen meedoen aan het 
stoompracticum in Museum De Cruquius en komen 
zo alles te weten over hoe een stoommachine werkt 
en zelf daarmee experimenteren.  Voor 1,00 euro kun-
nen ze bij de receptie brandstof kopen en tussen 13.00 

en 16.00 uur aanschuiven bij het stoompracticum. Ook 
nieuwsgierige ouders of opa’s en oma’s mogen mee-
doen.
In Historisch Museum Haarlemmermeer kunnen er 
Oud-Hollandse spellen worden gespeeld op ‘het vlieg-
veld’. Daarnaast zijn er activiteiten bij de huidige ten-
toonstelling ‘In Stelling Gebracht’ zoals puzzelen. Kin-
deren kunnen in het Historisch Museum Haarlemmer-
meer op ontdekkingstocht met o.a. de Dik Trom speur-
tocht. Omdat het museum aan de rand van het Haar-
lemmermeerse Bos ligt, is dit goed te combineren met 

een middagje in het bos of op het strand aan het meer. 
Op 6, 9 en 10 augustus geven speciaal opgeleide kin-
deren zelf rondleidingen aan bezoekende kinderen. 
Deze starten om 14.00 en om 15.00 uur. 
Museum De Cruquius is op weekdagen geopend van 
10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00 tot 
17.00 uur. Historisch Museum Haarlemmermeer is de 
hele week behalve op maandag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie op www.museumdecruqui-
us.nl en via www.historisch-museum-haarlemmermeer.
nl. Ook op Facebook en Twitter.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Blekersvaartweg 29 het kappen van 1 spar 

Wabonummer 13368, verzonden 18 juli 2014
- Fazantenlaan 47 het plaatsen van een dakkapel 

op het voordakvlak Wabonummer12929, 
verzonden 18 juli 2014

- Coby Riemersmalaan 21 het kappen van een spar 

Wabonummer 13553, verzonden 18 juli 2014
- IJssellaan 25 het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak Wabonummer 12753, verzonden 
18 juli 2014

- Herenweg 5 het kappen van een linde 
Wabonummer 13179, verzonden 18 juli 2014

- Lanckhorstlaan 107 het kappen van een 
naaldboom Wabonummer 13178, 

 verzonden 18 juli 2014
- Duin en Vaart 8 aanbrengen van een nieuw dak 

Wabonummer 13089, verzonden 18 juli 2014
- Zandvoorter Allee 7 doorbreken van muren 

op de begane grond Wabonummer 13402, 
verzonden 18 juli 2014

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit(en)

Uitschrijving uit Basisregistratie Personen (BRP)

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning H.W. Mesdaglaan 14 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van 
één van de toekomstige bewoners. 

 (verzonden: 17 juli 2014).

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
 het appartement Meijerslaan 352 als 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
 

 ten behoeve van de bewoner.  
 (verzonden: 18 juli 2014).

De besluiten liggen vanaf 24 juli zes weken ter 
inzage in het raadhuis. 

- Het instellen van een parkeerschijfzone voor 
twee parkeervakken op de Overijssellaan t.h.v. 
huisnummer 307. De parkeerschijfzone geldt 

 

 alleen van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 16 
uur. De verkeersborden zijn in juni 2014 reeds 
geplaatst. 

Het besluit ligt vanaf 23 juli 2014 zes weken ter 
inzage in het raadhuis. 

Bent  u het niet eens met bovenstaande besluiten? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Zie 
hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

Per 15 juli 2014
- L.F. Edwards, geboren op 01-10-1991, 

Heemsteedse Dreef 32F

- O. Çakir, geboren op 15-09-1981, Heemsteedse 
Dreef 32F

- B.W. van der Wal, 15-03-1981, Utrechtlaan 29

Per 17 juli 2014
- R.H. John, geboren op 09-02-1965, Utrechtlaan 30

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen zes 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).

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’.




