
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 september 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Iets verloren 
of gevonden?

Check verlorenofgevonden.nl

Volg ons op 
Facebook en Twitter

De gemeente Heemstede stopt met het 
plaatsen van de Grondstoffenkar op diverse 
locaties in Heemstede. Het animo om 
afvalstoffen in te leveren bij de ‘mobiele 
milieustraat’ van Meerlanden is in het 
afgelopen jaar sterk teruggelopen. De kar is 

daarom voor Heemstede niet rendabel meer. 
Heemstedenaren brachten vooral spaarlampen 
en batterijen naar de kar. Deze materialen 
kunnen ook ingeleverd worden bij 
bijvoorbeeld supermarkten en de milieustraat 
aan de Cruquiusweg.

Heemstede stopt met 
Grondsto�enkar Meerlanden

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert 
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 
0 tot 12 jaar een workshop ‘Leren luisteren’. 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 
3 oktober van 19.30 tot 21.30 uur aan de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Deze gratis 
workshop is voor een groep van maximaal 12 
ouders. 
Meer informatie en/of inschrijven? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’

Vergaderingen raadscommissies 
september
De raadscommissies Middelen en Ruimte 
houden op respectievelijk 12 en 13 september 
2018 openbare vergaderingen om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Middelen 12 september:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 12 september 2018
- Spreekrecht burgers
- Beleidsplan Openbare Verlichting, 

vaststelling plan (A-stuk)
- Riolering Burgemeester Van Lennepweg, 

wensen bewoners (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 13 september:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 13 september 2018
- Spreekrecht burgers
- Verklaring van geen bedenkingen 

nieuwbouw polikliniek SEIN - Meer en 

 Bosch (A-stuk)
- Procesvoorstel Zuidstrook De Hartekamp 

(B-stuk)
- Actieplan aanpak verkeersdruk Heemstede 

(B-stuk)
- Evaluatie Kwakelbrug en bereikbaarheid 

industriegebied
- Reactie voorkeursalternatief 
 Duinpolderweg
- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de raadscommissie 
Samenleving vervalt in september

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u 
de stukken waarover de raad besluit. 
Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op 27 augustus 2018 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
te verlenen voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf aan Salt, seafoodbar & wines, 
Zandvoortselaan 139 in Heemstede. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Fietswrakken 
verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 30 augustus 2018 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:
- Meijerslaan, ter hoogte van 2 t/m 152: een 

zwarte herenfiets, merkloos, een zwarte 
herenfiets, merkloos, een paarse herenfiets, 
merkloos, een zwarte herenfiets, Ranger

- Meijerslaan, ter hoogte van 154 t/m 256: 
een blauwe herenfiets, Godex, een zwarte 
damesfiets, BSP, een blauwe damesfiets, 
Gazelle

Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 19, verhogen kapconstructie 

bij de Pauwehof,  wabonummer 322312, 
ontvangen 21 augustus 2018

- Achterweg 19A, het plaatsen van een 
tijdelijke portakabin (2 jaar),  wabonummer 
322901, ontvangen 23 augustus 2018

- Borneostraat 6, het plaatsen van een 
dakopbouw,  wabonummer 323393, 
ontvangen 24 augustus 2018

- Cruquiusweg 116A, een dubbele garagebox 
verhogen,  wabonummer 321449, 
ontvangen 16 augustus 2018

- Heemsteedse Dreef 261, het plaatsen 
van een schuur en erfafscheiding,  
wabonummer 322859, 

 ontvangen 22 augustus 2018
- Herenweg 67, interne wijzigingen en 

plaatsen berging met overkapping,  
wabonummer 323160, 

 ontvangen 23 augustus 2018
- Zomerlaan 17B, het plaatsen van 
 2 dakkapellen en wijzigen kozijnen in de 

voor, zij- en achtergevel,  wabonummer 
322164, ontvangen 20 augustus 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 116A, een dubbele garagebox 

verhogen, wabonummer 321449, 
 verzonden 31 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg
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en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




