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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

Snel geholpen worden?
Maak een afspraak!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Melding verwijdering bomen 
 Zeekoetpad

Schapen naar Groenendaal
Intocht zondag 9 augustus

Komt dat zien! Op zondagochtend 9 augustus 
komt een kudde van ongeveer 100 schapen 
vanuit Aerdenhout naar Heemstede over de 
openbare weg naar Heemstede. De kudde volgt 
de volgende route: via de Mr. H. Enschedeweg, de 
voormalige Trambaan/Marius Bauerlaan, rechtsaf 
de Oosterduinweg op, over de rotonde naar 
de Zandvoorterweg (N201), onder het station 
door, rechtsaf de Leidsevaartweg op, over de 
eerste brug naar de Eijkmanlaan, Herenweg, Van 
Merlenlaan, Vrijheidsdreef. 
(NB: De Vrijheidsdreef wordt voor de kudde opengesteld, 
maar is niet toegankelijk voor publiek).
Op het kaartje ziet u de route en de globale tijden. 
De tijden zijn indicatief. Het vertrek tussen 8:00 en 
8:30 is zeker, maar we weten niet hoe snel de dieren 
lopen. 

Verkeer
De intocht is vroeg op zondagochtend om overlast 
voor het verkeer tot een minimum te beperken. 
Tijdens de intocht zorgt de gemeente voor 
ondersteuning met onder andere verkeersregelaars 
en een aantal vrijwilligers die de kudde mede 
begeleiden. Hoewel de kudde slechts korte tijd 
op de bepaalde weggedeeltes zal lopen kan 
het verkeer hiervan enige hinder ondervinden. 
Op het moment dat de kudde eraan komt zal 
tegemoetkomend verkeer gevraagd worden even 
te wachten. De weg blijft uiteraard gewoon open 
voor hulpdiensten. 

Schapen als tuinman
De gemeente zet de schapen vooralsnog als proef 
in, onder meer om het bos van kleine esdoorns te 
ontdoen. Daarnaast eten schapen ook bramen en 

brandnetels. Met hun hoeven ploegen ze de aarde 
meer om dan runderen; dit heeft een positief effect 
op de bodemsamenstelling. De schapen blijven tot 
en met donderdag 13 augustus in het bos. 
Op maandag zijn zij in het noordelijke deel 
(het deel waar honden los mogen). In verband 
hiermee is dit losloopgebied op maandag 
10 augustus van 9.30 tot 17.30 uur niet 
toegankelijk voor honden. 
Dinsdag tot en met donderdag is de kudde in het 
zuidelijk deel ‘aan het werk’. Op vrijdagochtend 
14 augustus, na de ochtendspits, zullen de schapen 
weer vertrekken. De exacte route en tijden worden 
mede bepaald op grond van de ervaringen met de 
intocht. Hierover volgt nog nader bericht.

Kijk voor meer informatie en een vergroting van het 
kaartje op www.heemstede.nl. 
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De dorpspomp werkt weer!
Feestelijke ingebruikname vrijdag 14 augustus
Na de opknapbeurt van het pleintje in de 
Raadhuisstraat kan er nu ook weer water getapt 
worden uit de dorpspomp! Op vrijdag 14 augustus 
tussen 16:00 en 18:00 uur zullen wethouder 
Pieter van de Stadt en Edward van der Zwaag, 
voorzitter van de stichting Dorpspomp, de pomp 

officieel in gebruik nemen. Rond dit officiële 
moment worden extra activiteiten georganiseerd 
op het plein. Iedereen is van harte uitgenodigd bij 
dit feestelijke moment aanwezig te zijn.

Voor deze gelegenheid zorgen de ondernemers 
rond de pomp voor een feestelijke aankleding 
van het plein. Chocolaterie (en ijssalon) Van Dam 
en de restaurants Tante Bep, Grut en Groot, de 
Pasta Box en La Via staan op het plein met mooie 
aanbiedingen. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door drie zangeressen.

Na de opknapbeurt is in de Raadhuisstraat een 
gezellig plein ontstaan. De horeca-ondernemers 
hebben hier terrassen geopend die deze zomer 
druk worden bezocht. De dorpspomp heeft een 
prominentere en centralere plek gekregen. Met de 
feestelijke ingebruikname wordt de pomp op 
14 augustus weer in ere hersteld.



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’.

Verleende omgevingsvergunning 
- Bosuilplein 1 t/m 10, Hazepad 1 t/m 15 
 en Eekhoornlaan 11 t/m 103, verzoek 
 brandveilig gebruik voor nieuwbouw, 
 woon- en dagbesteding op Hartekampterrein, 

Wabonummer 25638, ontvangen 20 juli 2015 
 (uitgebreide procedure)
- Melchior Treublaan 8, het kappen van 7 beuken 

en 1 conifeer, Wabonummer 25735, ontvangen 
21 juli 2015 (reguliere procedure)

- Herenweg 211, plaatsen 2 dakkapellen, 

Wabonummer 25766, ontvangen 22 juli 2015 
(reguliere procedure)

- Herenweg 121, het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak, Wabonummer 25808, 
ontvangen 23 juli 2015 (reguliere procedure)

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 8, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, Wabonummer 
25733,verzonden 31 juli 2015

- Melchior Treublaan 6, het kappen van 3 beuken, 
Wabonummer 24950, verzonden 31 juli 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Glipper Dreef 199, plaatsen trap in ruïne, 

Wabonummer 25025, ontvangen 13 juli 2015. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Omgevingsvergunningen

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen Zeekoetpad
Bij de recente storm van 25 juli zijn diverse gemeen-
telijke bomen gesneuveld. Ook zijn er door de storm 
meerdere bomen instabiel geworden. Deze bomen 
moeten nu alsnog direct verwijderd worden. 
Aangezien dit een uitzonderlijke (nood)situatie 
is, is het niet mogelijk om het verwijderen van de 
bomen vooraf te publiceren. Wanneer er voldoende 
ruimte is, wordt op dezelfde plaats komend najaar 
of voorjaar een nieuwe boom aangeplant. 

Zeekoetpad
Ter plaatse van het Zeekoetpad is een grote 
Italiaanse populier omgewaaid. We kunnen de 
gezondheid van de andere populieren die hier staan 
niet garanderen. Daarom zal de afdeling Uitvoering 
Openbare Ruimte van de gemeente Heemstede de 
volgende bomen op zeer korte termijn verwijderen: 
8 Italiaanse populieren, 2 Canadese populieren en 1 
acacia. In overleg met de direct betrokken bewoners 

uit Heemstede en Aerdenhout wordt bekeken wat 
er voor deze bomen in de plaats komt.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen reageren via 
gemeente@heemstede.nl Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop geen 
mogelijkheid tot bezwaar is.




