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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 (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 ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nazomerwandeling 
 Groenendaal
- Aan de slag als vrijwilliger

Zelfcontrole brandveiligheid bedrijven
Brandweer Kennemerland voert bij bedrijven 
regelmatig brandveiligheidscontroles uit. 
Dit jaar komt er een andere manier van 
controleren. Eigenaren of gebruikers van 
gebouwen kunnen  controles zelf uitvoeren 
met een digitale checklist. Het gaat onder 
andere over vluchtroutes en blusmiddelen 
in gebouwen met een gebruiksvergunning 
of gebruiksmelding. Deze zogenaamde 
zelfcontroles komen in de plaats van de 
eenvoudige controles door de brandweer. De 
meer uitgebreide controles blijft de brandweer 
doen.

Met de checklist in de hand is snel duidelijk of 
er met de brandveiligheid  van een gebouw iets 
mis is. Eigenaren of gebruikers kunnen zo tijdig 

eventuele gebreken signaleren of verhelpen. Zij 
dragen daarmee bij aan de brandveiligheid van hun 
gebouw én hun bezoekers. 
Nadat bedrijven een oproep hebben gehad van de 
brandweer Kennemerland, bepalen de eigenaren 
of gebruikers binnen veertien dagen zelf wanneer 
zij de controles uitvoeren. Daarna versturen zij het 
resultaat naar de brandweer. De brandweer blijft 
steekproefcontroles uitvoeren. 
Deze manier van controleren wordt ingevoerd 
bij alle gemeenten van de Veiligheidsregio 
Kennemerland.  Meer informatie vindt u op 
www.brandweer.nl/kennemerland/brandveilig.

De scholen zijn weer begonnen!
Vanaf maandag 29 augustus beginnen de scholen 
weer. Dit betekent dat veel scholieren fietsend of 
lopend naar school gaan. Velen zijn nog onwennig 
op hun nieuwe route naar school. Veilig Verkeer 
Nederland roept alle weggebruikers op om 
extra rekening te houden met de schoolgaande 
kinderen/jongeren.
Met de actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ maakt 
VVN u extra alert op scholieren in het verkeer. Want 
hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe 
beter het is voor de verkeersveiligheid.

Vrijdag 2 september
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2 september van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Uw taxushaag als 
middel tegen kanker!
Heeft u een taxushaag in de tuin of kent u iemand 
met zo’n haag? Als u binnenkort gaat snoeien, gooi 
het snoeisel dan niet weg, maar lever het in voor het 
goede doel!  De jonge scheuten van Taxus bevatten 
baccatine, een belangrijke grondstof voor de 
aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. 
Stichting Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen 
kanker door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel in 
te zamelen. In Heemstede kunt u  tot 31 augustus 
2016 taxussnoeisel deponeren in de speciale 
container bij de milieustraat van Meerlanden aan 
de Cruquiusweg 47. Kijk voor uitgebreide informatie 
over deze actie op www.vergrootdehoop.nl



Donderdag 1 september organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland in samenwerking met de gemeente 
Heemstede een nazomerwandeling met als thema 
´Vruchten, bessen en nazomerbloei in Wandelbos 
Groenendaal’. De dagen worden weer korter, de 
nachten weer langer en het bos maakt zich op voor 
de herfst.
De wandeling start om 18.30 uur bij het infopaneel 
op de grote parkeerplaats bij restaurant Landgoed 
Groenendaal. Deelname is gratis en aanmelding 
vooraf is niet nodig. De excursie duurt tot ongeveer 
20.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/
zuidkennemerland .

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 44A, uitbreiden bovenwoning, 

plaatsen afscheiding t.b.v. dakterras en 
verplaatsen binnentrap, wabonummer 52521, 
ontvangen 11 augustus 2016

- Provinciënlaan 5, aanleggen brug en plaatsen 
hekwerk bij serviceflat Residentie De Burghave, 
wabonummer 52495, 

 ontvangen 11 augustus 2016
- Beethovenlaan 22-24, vervangen 2 losse garages 

door een samengestelde garage, wabonummer 
52179, ontvangen 11 augustus 2016

- Abraham Kuyperstraat 19, vervangen dakkapel, 
wabonummer 52573, ontvangen 12 augustus 
2016

- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 52172, 

 ontvangen 10 augustus 2016

Nieuwsbrief 
digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)
projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.

Dierenverzorger
Ben jij ook zo gek op konijnen en knaagdieren? 
Wij zoeken vrijwilligers vanaf 16 jaar die willen 
helpen met het voeren, verschonen, verzorgen en 
vertroetelen van konijnen en knaagdieren.

Begeleider voor technische 
activiteiten
Als begeleider laat je kinderen spelenderwijs 
kennis maken met techniek en creativiteit. Dit doe 
je door onder andere het in elkaar zetten van een 
knikkerbaan, knutselen met elektronica, technisch 
lego of werken met een watertafel.

Gezellig samen iets ondernemen
Diverse organisaties bieden leuke maatjesprojecten 
aan: ga eens op bezoek met je huisdier, gezellig 
samen de stad in om te shoppen, een lekkere 
avondwandeling, een potje rummikub spelen, een 
mooi schilderij maken of één van de vele andere 
leuke activiteiten. Vraag eens naar de mogelijkheden!

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Bent u op zoek naar 
vrijwilligerswerk? 
Op vrijdag 26 augustus bent u tussen 15.00-17.00 
uur van harte welkom op de Open Inloop van het 
Vrijwilligerspunt tijdens de Open Cursusdag van WIJ 
Heemstede.

Meer weten?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Nazomerwandeling Wandelbos 
Groenendaal

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Kadijk 40, het vervangen/aanpassen van twee 

bestaande bruggen t.b.v. de toegang tot 
 kavel Kadijk 40, wabonummer 48137, 
 verzonden 19 augustus 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Cruquiusweg 116 en 116A, het wijzigen van de 

bestemming bedrijfsruimte naar woonruimte, 
wabonummer 47155, ontvangen 6 juli 2016. 

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

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verwijdering 
bromfiets 
Händellaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwart/rode bromfiets, merk Puch, zonder 

kentekenplaat, kap stuurkolom afwezig, losse 
bedrading in de stuurkolom, ter hoogte van 
Händellaan 158, bij het Spaarne Gasthuis.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde bromfiets 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn voertuig van de weg 
te verwijderen of ervoor te zorgen dat de bromfiets 
weer in goede rijtechnische staat verkeert. Als de 
betreffende bromfiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt 
deze in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn bromfiets ophalen bij de 
milieustraat aan de Cruquiusweg 47 tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

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

Melding aanleg 
in/uitritten
Op 17 augustus 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek voor de aanleg van de 
volgende in-en uitritten:
- Javalaan 2, 2103 VH  Heemstede.
- Van de Spiegellaan 20, 2102 BN  Heemstede.



Tennisvereniging Smash 
viert 25-jarig bestaan
Heemstede - Tennisvereni-
ging Smash, een zelfstandige 
vereniging voor mensen met 
een verstandelijke beperking 
werd 25 jaar geleden opge-
richt door een aantal enthou-
siaste ouders met een voor-
uitziende blik. 

In 1991 was sporten voor 
mensen met een lichame-
lijke handicap in opkomst, 
maar met een stel ‘anderen’ 
de tennisbaan opkomen? Tja, 
daar was nog wat schroom. 
Gelukkig dacht een aan-
tal ouders van kinderen met 
een verstandelijke beper-
king daar heel anders over. 
Dankzij hun vasthoudend-
heid, kordaatheid en ener-
gie is uiteindelijk Smash ont-
staan; een unieke vereniging 
met inmiddels 77 leden. 

Met de groei van het aantal 
leden steeg ook het aantal 
vrijwilligers. Zonder vrijwilli-
gers zou Smash niet kunnen 
bestaan. Vijftig weken per 
jaar staan zij iedere week 1 of 
2 uur samen met de leden op 
de baan.
Met geduld, precisie en en-
thousiasme worden continu 

ballen aangegeven of… juist 
niet. 
Soms weet je niet eens wie er 
nu het meeste plezier aan het 
uurtje beleeft.

Voor de leden levert het uur-
tje tennissen niet alleen een 
bijdrage aan de verbete-
ring van de conditie en mo-
torische vaardigheden. Het 
draagt ook bij aan een posi-
tief zelfbeeld, individuele ont-
plooiing en de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden.TV 
Smash maakt ‘s zomers ge-
bruik van de banen op ten-
nispark HBC Heemstede en 
Pim Mulier in Haarlem en in 
de winter bij T-Line Cruquius 
en ook Pim Mulier in Haar-
lem. Deze winter voor het 
eerst ook bij de Fablohal in 
Haarlem.

Het zilveren jubileum wordt 
op 27 augustus aanstaan-
de voor leden, vrijwilligers en 
genodigden groots gevierd 
met clinics, een ‘Smash’ cu-
linair en een afsluitend dans-
feest. Een en ander vindt 
plaats tussen 13.15 en 22.00 
uur op tennispark HBC, Ring-
vaartlaan in Heemstede. 

Heemstede – We gaan nog even door met de water- 
rijke foto’s in de Heemsteder. Van de ene kant van Heem-
stede (Oude Slot) naar de andere kant: de Vondelkade. 
Net op de grens met Aerdenhout stroomt de Houtvaart 
langs de rand van Heemstede. Aan de andere kant van 
de N201 richting Zandvoort, gaat de vaart Haarlem in. 

Op Heemsteeds grondgebied een idyllisch plaatje met 
diverse sloepjes, kroos en een zwanenpaar. Aan de ene 
zijde grenzen de achtertuinen van de Madelievenlaan en 
aan de andere kant bevindt zich een grasstrook met aan-
sluitend een voetpad en ruimte om (betaald) te parkeren 
voor bezoekers van de winkelgalerij aan de Zandvoortse-
laan. (Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (14)

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.




