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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

Verkeershinder Europaweg 
www.haarlem.nl/europaweg

In deze uitgave:
- Verkeersbesluiten
- Omgevingsvergunningen

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt?

26 en 27 augustus 
Muziekfestival Mysteryland en meer...

Binnenkort ontvangt u mogelijk per post 
een uitnodiging van I&O Research om de 
vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te 
vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden 
van gemeente en politie bij u in de buurt. Door 
uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de 
leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 
onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar 

veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
burgers die benaderd worden, meedoen aan het 
onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Deelname aan het 
onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de 
loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 
Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten 
worden in maart 2018 verwacht.

Op zaterdag 26 en zondag 
27 augustus wordt in het 
Haarlemmermeerse Bos 
en in de Groene Weelde 
bij Hoofddorp/Vijfhuizen 
voor de vijftiende keer het 
muziekfestival Mysteryland 
georganiseerd. Het festival 
zorgt voor extra drukte op 
de toegangswegen en er is 
kans op geluidsoverlast. In 
hetzelfde weekend zijn bij 
Amsterdam ook de festivals 
Wooferland (Houtrak) en 
Volts (NDSM-werf ).

Vrijdag 1 september
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 1 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.

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders
Vanaf woensdag 27 september 2017 
organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin weer een speciale training voor 
kinderen in echtscheidingssituaties (KIES). 
De training is bedoeld voor kinderen van 5 
t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar uit de gemeenten 
Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude 
of Bloemendaal. De trainingssessies worden 
gegeven in de Franciscusschool (Kerklaan 12) 
in Bennebroek. 

KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van de 
scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, praten en 
spel, thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Claudia Heijns, CJG- en 
KIES-coach. U kunt haar telefonisch bereiken via 06 
53 67 24 49 of per e-mail cheijns@wijheemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen

Verwijdering aanhangwagen Eikenlaan

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Havenstraat 61, uitbreiden woonhuis op de 

eerste verdieping, wabonummer 186899, 
ontvangen 4 augustus 2017

- Melchior Treublaan 1, maken nieuwe entree en 
plaatsen fietsenberging, wabonummer 187343, 
ontvangen 8 augustus 2017

- Van Merlenlaan 29, kappen van een esdoorn, 
wabonummer 187585, ontvangen 8 augustus 
2017 

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
- Borneostraat 3 + 5, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 179338, ontvangen 
21 juli 2017

- Cruquiusweg 31 TA, het vervangen van de huidige 
open opstelling CNG-installatie in een nieuwe 
CNG-installatie in een betonnen behuizing, 
wabonummer 170785, ontvangen 5 juli 2017

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Borneostraat 3 + 5, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 179338, ontvangen 
21 juli 2017, 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verkeersbesluiten
Laad- en loshaven Glipperweg
Het intrekken van de laad- en loshaven op de 
Glipperweg t.h.v. 39 en deze vrij te maken voor 
regulier parkeren. 

Parkeerverbod Reggelaan
Het intrekken van het parkeerverbod op de 
Reggelaan in het kader van de herinrichting 
Rivierenwijk-noord. 
De volledige tekst van deze verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 21 
augustus 2017 zes weken ter inzage in het raadhuis 
van Heemstede. Bent u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie 
’Inzien, reageren, bezwaar maken’.

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen op het 
parkeerterrein aan de Eikenlaan:
- een éénassige aanhangwagen, type boottrailer, 

zonder kenteken en lading

Op grond van artikel 5:6 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden 
een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor 
andere doeleinden wordt gebruikt langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van de 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
De eigenaar krijgt tot en met 6 september 2017 
de gelegenheid de aanhanger te verwijderen.

Bestuursdwang
Als de aanhangwagen binnen bovengenoemde 
termijn niet is verwijderd, 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn aanhangwagen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als de aanhangwagen na deze 
13 weken niet is opgehaald, zullen burgemeester 
en wethouders overwegen de aanhangwagen te 
verkopen en of te vernietigen.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.




