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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

Iets melden?
Ga naar heemstede.nl/meldpunt

Omgevings-
vergunningen

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
Struyckenlaan 19-21

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften 

Ontheffing Bouwbesluit voor werktijden 
Ankerkade 35 tot en met 61 (oneven)

Verwijderde fietswrakken 

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Irislaan 11, uitbreiden woonhuis,  

wabonummer 309302, ontvangen 12 juli 
2018

- Raadhuisstraat 65a + 67, constructieve 
wijziging tussen 2 winkelpanden,  
wabonummer 306924, ontvangen 7 juli 2018

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

De afdeling Bouw- en woningtoezicht heeft 
geconstateerd dat voor de aangevraagde 
uitbreiding voor Irislaan 11 geen 
omgevingsvergunning vereist is. We nemen 
deze aanvraag daarom niet in behandeling. 

- 1 veldesdoorn, (deze zaailing verdrukt de 
ernaast staande meelbessen, geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
8 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.

De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 2 augustus 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
- 20.00 uur: bezwaar tegen de afwijzing van 

bijzondere bijstand (niet openbaar)
- 20.30 uur : bezwaar tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw van 62 woningen aan de Ir. 
Lelylaan en Cruquiusweg (openbaar)

- 21.00 uur:  bezwaar tegen een voorlopige 
subsidie 2018 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda is beschikbaar op 
dinsdag voorafgaand aan de datum van de 
hoorzitting via gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Op 16 juli 2018 ontvingen wij het verzoek 
om voor de bouwwerkzaamheden aan de 
Ankerkade 35 tot en met 61 (oneven) af te 
mogen wijken van de gestelde werktijden 
voor bouw- en sloopwerkzaamheden in het 
Bouwbesluit. Volgens artikel 8.3, eerste en 
tweede lid van het Bouwbesluit mogen bouw- 
en sloopwerkzaamheden uitsluitend tussen 
7.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd. 

Volgens het derde lid kan het college een 
ontheffing verlenen en daarmee toestemming 
geven buiten deze tijden werkzaamheden uit 
te voeren. 

Het college van B&W heeft ontheffing 
verleend voor de volgende werktijden:
- Woensdag 25 juli van 06.00 uur tot 
 00.00 uur 

In opdracht van burgemeester en 
wethouders zijn op 28 juni 2018 
onderstaande fietswrakken (met platte 
banden) verwijderd:
- Binnenweg, ter hoogte van 31: een zwarte 

herenfiets, merk Rivel
- Binnenweg, ter hoogte van 134: een 

paarse herenfiets, merk Gazelle
- Binnenweg, ter hoogte van 148: een 

zwarte herenfiets, merk BSP
- Binnenweg, ter hoogte van 207: een 

blauwe herenfiets, merk Gazelle
- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 

29: een paarse herenfiets, merkloos

- Koediefslaan, ter hoogte van 21: een 
blauwe damesfiets, merk Sparta

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: 
een zwarte damesfiets, merk Zyssler

De 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.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Droogtestress in de openbare ruimte
De aanhoudende droogte krijgt zichtbare 
gevolgen in de openbare ruimte. Wat doet 
de gemeente eraan?

Van groen naar geel
Bomen en heesters die niet voldoende 
water uit de grond kunnen opnemen, 
laten als reactie spontaan hun blad vallen 
of vertonen al herfstkleuren. Ook gazons 
worden geel. De natuur gaat hiermee in de 
overlevingsstand. 
De gemeente geeft water uit sloten en 
vaarten aan de meest recent geplante 
bomen en heesters. Elke werkdag rijdt 
hiervoor een waterwagen rond. 

Fietspaden
Een ander probleem zijn de fietspaden 
met tegels zoals langs de Leidsevaartweg 
en Sportparklaan. Door de langdurige 
inwerking van de zon op de betonnen 
tegels is het onderliggende zand sterk 
uitgedroogd. Het gevolg is dat de tegels 
gaan loskomen van het zand en gaan 
‘dansen’. De gemeente besproeit bij wijze 
van proef deze fietspaden met water uit 
sloten en vaarten een hoopt hiermee 
schade te kunnen beperken.

Losse stoeptegels
Ook in woonwijken zie je steeds vaker losse, 
opstaande stoeptegels. Heemstede is rijk 
aan straten met laanbomen. Hier zoeken de 
boomwortels steeds oppervlakkiger naar 
water. Dit is een natuurlijke reactie van een 
boom als dieper in de grond geen water 
meer beschikbaar is. Daardoor heeft de 
gemeente meer meldingen gekregen over 
opstaande tegels. Hou rekening met een 
langere afhandeltijd.

- Donderdag 26 juli van 00.00 uur tot 07.00 uur

De ontheffing geldt voor het storten en 
vlinderen van de keldervloer op het niveau -2.
Het vlinderen moet starten binnen een 
bepaalde tijd na het storten van het beton 
en kan niet binnen de reguliere werktijden 
plaatsvinden.




