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Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Werk aan de weg

• Omgevingsvergunning

• Evenement

In deze HeemstedeNieuws:

Na Twitter, Youtube, Flickr en LinkedIn, is nu ook Facebook toegevoegd aan de 

sociale mediaboom van de gemeente Heemstede. Ga naar www.facebook.com/

gemeenteheemstede of scan de QR-code en vind ons leuk! 

In de zomer(vakantie)tijd verschijnt 

HeemstedeNieuws in beperkte vorm. 

Uiteraard worden wekelijks de officiële 

bekendmakingen gepubliceerd, zoals 

u gewend bent. Wel verschijnen er in 

deze vakantieperiode minder 

redactionele artikelen.

Donderdag 25 augustus organiseert het 

IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking 

met de gemeente Heemstede een avond-

excursie ‘Vruchten, bessen en nazomer-

bloei’ in wandelbos Groenendaal. Deze 

excursie sluit goed aan bij de periode van 

het jaar. De dagen worden weer korter, de 

nachten worden weer langer en het bos 

maakt zich op voor de herfst. Ook in Groenendaal heeft de zomer weer allerlei 

vruchten opgeleverd. Welke bessen en vruchten zijn dat nou? 

Op onze Facebookpagina plaatsen we 

berichten en nieuwtjes, die aansluiten bij 

de interesse van de gemiddelde 

Heemsteedse Facebooker. Korte teksten 

en veel beeld! Ook onze berichten die wij 

via Twitter plaatsen en Youtube fi lmpjes zijn 

hier te vinden.

Ook een Facebook account? 

Volg dan onze berichten door 'vind ik leuk' 

aan te klikken. Onze berichten verschijnen 

dan op de eigen Facebookpagina. 

Bomen en struiken vormen vruchten en 

zaden voor het nieuwe jaar. Dieren 

als  konijnen en eekhoorns gebruiken de 

vruchten en de zaden om de winter mee 

door te komen. De bloei aan bomen en 

struiken is afgelopen en de vruchten zijn 

gezet. De veel voorkomende zomereiken 

beginnen hun eikels te maken, de lijsterbes, 

de sneeuwbes en riebes hun eigen bessen 

Gemeente Heemstede heeft 

officiële Facebookpagina
Zomertijd 
voor 
Heemstede
Nieuws 

Vruchten, bessen en 
nazomerbloei 
Avondexcursie in wandelbos Groenendaal

en de beuk zijn alom bekende beuken-

noten. En al deze vruchten en noten worden 

weer gegeten door konijnen, vossen en 

eekhoorns. Wie wil zien hoe mooi 

wandebos Groenendaal is op een prachtige 

nazomeravond moet zeker komen!

Informatie

Vertrek om 18.30 uur bij het informatiebord 

op de parkeerplaats van restaurant 

Groenendaal. Duur: 1,5 uur. Deelname is 

gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. 

Informatie bij Wim Swinkels, (023) 529 33 02 

of op www.ivn.nl/zuidkennemerland. 

In contact

Facebook is een sociale netwerksite die 

wereldwijd gebruikt wordt. De gemeente 

Heemstede gebruikt dit netwerk om met 

inwoners in contact te komen en nieuws 

van de gemeente te verspreiden. 

Via Facebook kunnen 

inwoners reageren op 

de berichtgeving.
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César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan

Van 8 tot en met 31 augustus wordt op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan een nieuwe 

verkeersregelinstallatie aangelegd. De werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in avond- 

en nachturen. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

  Werk aan de weg

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Beethovenlaan 35 het uitbreiden van een woonhuis 2011.224

 ontvangen 3 augustus 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Crayenestersingel 59 het kappen van 3 eiken 2011.225

 ontvangen 8 augustus 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag  is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 augustus 2011 van maandag tot en met don-

derdag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Johannes Verhulstlaan 3 het uitbreiden van een woonhuis 2011.191

 ontvangen 28 juni 2011

Het verzoek ligt vanaf  18 augustus 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met don-

derdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevingsver-

gunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude recht moeten 

worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 12 augustus 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Provinciënlaan 1, 3, 5, 7 het vervangen van de hekwerken 2011.193

 van de loggia’s/balkons

Omgevingsvergunning voor kappen

W. Denijslaan 35 het kappen van een ceder 2011.209

Binnenweg 6A het kappen van een ceder 2011.219

Herenweg 180 het kappen van een berk en een esdoorn 2011.217

Omgevingsvergunning voor slopen 

Erasmuslaan 2 het verwijderen van asbesthoudende materialen 2011.215

 

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 12 augustus  2011)

Bronsteeweg 52 het plaatsen van een dakopbouw 2010.210/

  0009

De bovenstaande vergunningen  liggen vanaf  18 augustus 2011 van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Houten vaartuig zonder melding 
in gemeentelijke haven

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Verordening op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren moet de gezagvoerder van een vaartuig waarmede ligplaats wordt 

genomen in de gemeentelijke haven de aankomst van zijn vaartuig binnen 24 uur melden 

aan het college van B&W.

De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt dringend verzocht zich per direct te 

melden bij bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op telefoonnummer 

(023) 548 56 30:

naamloos houten zeil/motorboot, lengte ongeveer 6 meter, gelegen in de gemeentelijke 

haven langs de zijde van de Havenstraat.

Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig zich niet uiterlijk 31 augustus 2011 

heeft gemeld bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit Heemstede is vertrokken, 

zullen burgemeester en wethouders bestuursdwang toepassen en het vaartuig laten ver-

wijderen. Het vaartuig kan dan worden weggesleept en voor een periode van 13 weken 

worden opgeslagen bij de bewaarhaven te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn vaartuig 

binnen die periode terug ontvangen na betaling van de kosten die zijn gemoeid met de uit-

oefening van de bestuursdwang, waaronder taxatie-, sleep- en opslagkosten. Indien het 

vaartuig niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode dan zullen burgemeester en 

wethouders overwegen om het vaartuig openbaar te verkopen.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes 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 on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift 

van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af- 

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Evenement

Op 8 augustus 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan De Eerste Aanleg voor 

het houden van een evenement genaamd “Heemstede Live” op het Wilhelminaplein op 

zaterdag 3 september 2011 van 15.00 tot 23.00 uur en op zondag 4 september 2011 van 

15.00 tot 21.00 uur.

 

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven voor een 

wegafsluiting van het Wilhelminaplein vanaf vrijdag 2 september 2011 12.00 uur tot en met 

maandag 5 september 2011 11.00 uur. 

De Camplaan, Cloosterweg, Voorweg en Achterweg blijven vrij toegankelijk.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Gevaar of schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl




