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Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Inloopochtend 
burgemeester 
6 september

Ex-inbreker Evert Jansen geeft 
anti-inbraak tips
19 september bij Casca de Luifel
Wegensde grote belangstelling eerder dit 
jaar tijdens de bijeenkomst voor de bewoners 
van de omgeving van het station organiseert 
de gemeente Heemstede op donderdag 
19 september in Casca de Luifel nogmaals 
een voorlichtingsavond over het voorkómen 
van woninginbraken. Dit maal voor bewoners 
van de Componistenwijk, Schrijverswijk 
en Raadpensionarissenbuurt. Tijdens deze 
avond geeft Evert Jansen een presentatie over 
woonhuisbeveiliging in deze wijken. 

Evert Jansen, bekend van de AVRO tv-serie ‘De 
Inbreker’, was vroeger inbreker maar is nu actief als 
voorlichter voor de Stichting Veiligheid & Preventie. 
De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners van de 
drie genoemde wijken. Als er nog plaatsen over zijn, 
zijn ook inwoners uit andere wijken uiteraard van 
harte welkom.

De ervaringsdeskundige zal in de buurt zelf 
de beveiliging testen en beoordelen, en aan 
de hand van foto’s die hij gemaakt heeft de 
zwakke plekken in de buurt laten zien. Doel is 
om de bewoners aan het denken te zetten over 
de beveiliging van hun huis. Tijdens de avond 
zullen er ook vertegenwoordigers van twee 
bedrijven aanwezig zijn die producten bieden 
op het gebied van woonhuisbeveiliging, Safe & 
Secure en SeceurTronics. De bijeenkomst wordt 
ingeleid door burgemeester Marianne Heeremans 
en een medewerker van de politie, basisteam 
Kennemerkust. 
Aan de hand van de tips die tijdens deze avond 
gegeven worden kunt u indien nodig nog voordat 

de donkere dagen beginnen de beveiliging van uw 
huis op orde brengen.

Aanmelden
De avond wordt gehouden in Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemstede. De bijeenkomst duurt 
van 20.00 tot circa 21.30 uur, vanaf 19.30 uur is de 
deur open en staat de koffie klaar.
Geef u voor deze interessante avond op via 
postbusveiligheid@heemstede.nl. Er is een beperkt 
aantal plekken beschikbaar. Bewoners van de 
betreffende wijken gaan in volgorde van aanmelden 
voor. Geef bij aanmelden aan op welk adres u 
woont en met hoeveel personen u komt.
Ook als u in een andere wijk woont, kunt u zich 
aanmelden. U krijgt dan bericht als er nog plaatsen 
over zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
heer D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede 
via telefoonnummer (023) 548 57 45.

Workshop Positief Opvoeden 
‘Omgaan met emoties van tieners’
Op donderdag 19 september organiseren het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
en Bloemendaal de Positief Opvoeden 
workshop ‘Omgaan met emoties van tieners’. 
Ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 
16 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. De 
workshop is van 19.45 (inloop vanaf 19.30 uur) 
tot 21.45 uur in het CJG Heemstede aan de 
Lieven de Keylaan 7 te Heemstede. 

Alle tieners ‘ploffen’ wel eens, uitbarstingen van 
frustratie of nijd horen bij deze leeftijd. Als je als 
ouders op zo’n moment ook boos wordt, is al 
snel het huis te klein. In deze workshop worden 
een aantal factoren besproken waardoor tieners 
emotioneel worden. U krijgt praktische suggesties 
over hoe je als ouder je tiener kunt leren omgaan 
met emoties. 

Ouders die interesse hebben voor deze 
(gratis) workshop kunnen zich inschrijven 
via www.cjgheemstede.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 51 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 6596, 
 ontvangen 14 augustus 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 84 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 4269, ontvangen 
 3 april 2013. 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.

- Van de Spiegellaan 19 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 6355, ontvangen 
30 juli 2013. 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.

- Schielaan 1 het plaatsen van een berging 
wabonummer 5936, ontvangen 15 juli 2013. 
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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 84 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 4269, 
 ontvangen 3 april 2013. 
- Van de Spiegellaan 19 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 6355, 
 ontvangen 30 juli 2013.
- Schielaan 1 het plaatsen van een berging 

wabonummer 5936, ontvangen 15 juli 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Landzichtlaan 10 het plaatsen van een 
 tuinkist wabonummer 4999, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Johan Wagenaarlaan 1 het kappen van 
 2 larix bomen wabonummer 5897, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Händellaan 100 t/m 174 het plaatsen van 
 een naambord wabonummer 6042, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Herenweg 98 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 6085, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Burgemeester van Lennepweg 84 het kappen 

van een spar wabonummer 6006, 

 verzonden 23 augustus 2013. 
- Lorentzlaan 48 het kappen van 1 berk 

wabonummer 6016, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Romeinlaan 1 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 5914, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Claus Sluterweg 8 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 6242, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Frans Lisztlaan 23 het vergroten van een dakkapel 

op het voordakvlak wabonummer 5912, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Paulus Buyslaan 11 het plaatsen van 
 een tuinkist wabonummer 5071, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Albert Neuhuysstraat 3 het uitbreiden van 
 een woonhuis wabonummer 4953, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Diverse plaatsen in de openbare ruimte 

van Heemstede het kapen van 72 bomen 
wabonummer 6044, 

 verzonden 23 augustus 2013. 
- Franz Lehárlaan 139 het kappen van 1 berk 

wabonummer 6357, 
 verzonden 23 augustus 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inloopochtend burgemeester 6 september 
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om 
tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij 
burgemeester Marianne Heeremans. De inloopochtend 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.

vindt plaats op vrijdag 6 september van 10.00 tot 12.00 uur. 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.



Handhavingsactie verwijdering vaartuig in gemeentelijke haven
Een roeiboot, bovenzijde rood, onderkant zwart, 
in de gemeentelijke haven, ter hoogte van 
Industrieweg 17, is in opdracht van het college 
verwijderd. Het vaartuig wordt tot en met 

6 november 2013 opgeslagen. Binnen deze periode 
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien 
het vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college 

het vaartuig verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen. Neem voor meer informatie contact 
op met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Heemstede - In heel Neder-
land gaan van 16 tot en 21 sep-
tember zo’n 80.000 vrijwilligers 
van de Nierstichting van deur tot 
deur tijdens de Nationale Collec-
teweek. Ook in Heemstede, waar 
talrijke enthousiaste collectan-
ten op pad gaan om zoveel mo-
gelijk geld voor de Nierstich-
ting in te zamelen. Met dit geld 
zet de Nierstichting alles op al-
les om ervoor te zorgen dat men-
sen met een nierziekte in leven 
blijven en ook écht kunnen blij-
ven leven. En dat is hard nodig, 
want voor mensen met ernstig 
nierfunctieverlies bestaan maar 
weinig opties: dialyse, niertrans-

plantatie of de dood. De Nier-
stichting strijdt voor meer dono-
ren, maakt zich hard voor pre-
ventie en werkt vastberaden aan 
een draagbare kunstnier. Met de 
collecteweek in zicht, zoekt de 
Nierstichting in Heemstede nog 
nieuwe enthousiaste collectan-
ten. Interesse? Meld u dan nu 
aan als collectant door contact 
op te nemen met de Nierstich-
ting. Dat kan per mail via collec-
te@nierstichting.nl, telefonisch 
via het nummer van de collecte-
coördinator 06-39211102 of kijk 
op www.nierstichting.nl. 
Voor meer informatie: www.nier-
stichting.nl

Collectanten gezocht
Heemstede - Op 7 septem-
ber organiseert Kinderdagver-
blijf Club Bambino een bene-
fiet-actie voor Kika. De orga-
nisatie Kika, kinderen kanker-
vrij, heeft als doel het werven 
van fondsen voor vernieuwend 
onderzoek en andere activitei-
ten op het gebied van kinder-
kanker, gericht op minder pijn 
en strijd, meer genezing en 
een hogere kwaliteit van le-
ven op latere leeftijd. De afge-
lopen weken hebben de kin-
deren, ouders en leidsters zich 
al enorm ingezet. De kinderen 

hebben prachtige werkjes ge-
maakt die momenteel in de hal 
van het kinderdagverblijf door 
de ouders kunnen worden ge-
kocht, er is een inzameling van 
statiegeldflessen bezig en er 
is al enorm veel speelgoed en 
kleding ingezameld.‘Bambino 
steunt Kika’ wordt 7 september 
afgesloten met een bijzonde-
re ochtend. Van 10.00 tot 12.00 
uur wordt er op het speelplein 
aan de Overijssellaan 197 te 
Heemstede een benefiet och-
tend georganiseerd. Er is een 
markt waar u heel veel twee-

dehands (merk)kinderkleding, 
speelgoed, baby- en kinderar-
tikelen kunt kopen. U kunt er 
ook genieten van een heerlijk 
kopje koffie of thee met of zon-
der een heerlijke taartpunt of 
koek. Uiteraard zijn er ook veel 
leuke activiteiten voor de kin-
deren zoals schminken, kleu-
ren, grabbelen enzovoorts. Wilt 
u ook Kika steunen? Kom dan 
gezellig langs op 7 september 
tussen 10.00 en 12.00 uur aan 
de Overijssellaan 197! U bent, 
met of zonder kinderen, van 
harte welkom!

Club Bambino steunt Kika




