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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

Wethouders 
in de wijk

20 september

 Open monumentendag ‘Macht en Pracht’
 Zaterdag 14 en zondag 15 september

 Buitenplaatsen in beeld: 
 www.buitenplaatseninbeeld.nl 
 Zaterdag 14 en zondag 15 september

 Ex-inbreker Evert Jansen geeft 
 anti-inbraak tips
 Donderdag 19 september bij 
 Casca de Luifel van 20.00-21.30 uur

 Workshop Positief Opvoeden 
 ‘Omgaan met emoties van tieners’

 Donderdag 19 september van 19.30-21.45 uur 
Lieven de Keylaan 7

 Bijeenkomst over gemeentelijke 
vrijwilligersverzekering

 Donderdag 19 september bij 
 Casca de Luifel van 19.30-21.30 uur

 Burendag, www.burendag.nl 
 Zaterdag 21 september
 
Kijk voor informatie over deze activiteiten op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Heemstede een van tien gemeenten met actieve campagne
Burgemeester Heeremans bedankt 
Burgernetters
In het raadhuis in Heemstede werden de 
Burgernetdeelnemers uit Heemstede persoonlijk door 
burgemeester Marianne Heeremans toegesproken 
en bedankt voor hun actieve deelname. Aan de 
Alberdingk Thijmlaan hebben de afgelopen jaren 
herhaaldelijk woninginbraken plaatsgevonden. De 
burgemeester is dan ook blij dat inwoners zelf actie 
kunnen ondernemen om de eigen buurt veiliger te 
maken. Burgernet is daarin een belangrijk instrument. 
Aanmelden is eenvoudig, kijk op www.burgernet.nl. 

Vlnr: mevrouw Busé, de heer Van Bemmel, mevrouw 
Wartenhorst, teamchef Kennemerkust de heer 
Groenendaal, burgemeester mevrouw Heeremans.

Evert Jansen geeft anti-inbraak tips
19 september bij Casca de Luifel
Wegens 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 de bewoners 
van de Componistenwijk, Schrijverswijk en 
Raadpensionarissenbuurt. 

Tijdens deze avond geeft ex-inbreker en 
voorlichter Evert Jansen een presentatie 
over woonhuisbeveiliging in deze wijken. 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.

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.

Meld u aan 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, 
tel. (023) 548 57 45. 
Kijk voor meer informatie over deze bijeenkomst op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Meer agendatips!



Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 september 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

- 20.00 uur bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het vervangen 
van een betonnen damwand door een houten 

damwand aan de Paulus Potterlaan 12 
 - openbaar -
- 20.30 uur bezwaren tegen de verleende 

omgevingsvergunning voor het aanleggen 
van een ontsluitingsweg Leidschevaartweg/
Boekenroodeweg - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de secretaris van de commissie, 
tel. (023)5485607.

Wethouders in de wijk: 
Vrijdag 20 september
Net als de burgemeester houden ook de 
wethouders inloopspreekuur. Zij doen dat 
één keer in de twee maanden op wisselende 
locaties. Op vrijdag 20 september zijn Christa 
Kuiper, Jur Botter en Pieter van de Stadt tussen 
10.00 en 12.00 uur aanwezig in SportPlaza 
aan de Sportparklaan 16. U wordt van harte 
uitgenodigd hier langs te gaan om met hen in 
contact te komen.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober 2013 is het de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid, een initiatief van Urgenda (www.
urgenda.nl).De gemeente Heemstede doet mee om 
te werken aan een duurzame gemeente. Dit kan 
niet zonder de inwoners, ondernemers en andere 
organisaties. Een van de activiteiten op deze dag is 
een Duurzaamheidsmarkt georganiseerd door MVO 
Heemstede in samenwerking met de gemeente.
 
Wie heeft een duurzaam initiatief?
U kunt deelnemen aan de Duurzaamheidsmarkt op 
10 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. De markt vindt 
plaats op de Binnenweg. Alle duurzame producten 
en diensten zijn van harte welkom. Neem voor meer 
informatie contact op met MVO Heemstede of met 
Mireille Middendorp duurzaamheidscoördinator 
bij de gemeente Heemstede via mvoheemstede@
gmail.com of mmiddendorp@heemstede.nl. De 
Dag van de Duurzaamheid start met voorlezen op 
basisscholen en sluit af met een Energiecafé in het 
café van Casca de Luifel.

Burgemeester doet mee met 
Energy Battle
Op de Dag van de Duurzaamheid, gaat de derde 
editie van de Energy Battle van start! Extra dit 
jaar is een speciale voorronde met een team van 
burgemeesters en wethouders. Ook burgemeester 
Marianne Heeremans gaat vanaf 10 september de 
strijd aan. De besparing die zij weet te realiseren 
wordt op de Dag van de Duurzaamheid bekend 
gemaakt! Daarna gaan de teams aan de slag om 
nog meer energie te besparen. Een besparing van 
10% is gemakkelijk haalbaar is, zonder wooncomfort 
te verliezen.

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.

Net als vorig jaar is in overleg met de omringende 
gemeenten in de regio Kennemerland besloten 
een regionale evenementenkalender samen te 
stellen. Op deze kalender zullen alle meldingen 
voor grote, potentieel risicodragende evenementen 
geplaatst worden zodat de hulpdiensten, te weten 
de brandweer, de politie en de Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), 
een beter overzicht hebben over de te organiseren 
grote evenementen in de regio.

Als u van plan bent in het komende jaar een 
evenement in onze gemeente te organiseren, 
verzoek ik u daarvan vóór 1 november 2013 
een melding te doen zodat beoordeling kan 
plaatsvinden. Een digitaal meldingsformulier 
is te verkrijgen bij mevrouw I. van der Aart via 
e-mailadres: PostbusAJZ@heemstede.nl.
 
Wanneer grote evenementen binnen de regio 
samenvallen kan, in verband met de inzet van 
hulpdiensten, het ongewenst zijn dat deze 

evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat 
geval wordt, in overleg met de organisatoren, 
gezocht naar alternatieve data. Het door u 
gemelde evenement kan voorgelegd worden aan 
politie, brandweer en GHOR voor een advies over 
de te nemen maatregelen in verband met het 
waarborgen van de veiligheid.

Kenmerkend voor een groot evenement is dat, 
tijdens de voorbereiding en uitvoering, een 
gecoördineerde aanpak van politie, brandweer, 
GHOR, gemeente en organisator noodzakelijk wordt 
geacht. Om te beoordelen of er sprake is van een 
groot evenement dienen de volgende gegevens 
bekend te zijn:

- de datum waarop het evenement gepland is;
- het aantal bezoekers dat wordt verwacht;
- aard van de bezoekers;
- bekende of verwachte specifieke risico’s;
- de plaats waar het evenement gehouden wordt.

Indien het evenement als groot en potentieel 
risicovol beoordeeld wordt, zal het op de regionale 
evenementenkalender worden geplaatst. In overleg 
met de gemeenten in de regio wordt de regionale 
evenementenkalender in december vastgesteld. Dit 
betekent dat uitsluitend de datum van de gemelde 
evenementen vaststaat.

Wanneer u vóór 1 november a.s. geen melding 
heeft gedaan van het voornemen een evenement 
te organiseren, wordt het voorgenomen evenement 
niet op de regionale evenementenkalender 
geplaatst. Het gevolg daarvan kan zijn dat het 
evenement op de gewenste datum geen doorgang 
kan vinden doordat het niet binnen de vastgestelde 
regionale evenementenkalender ingepast kan 
worden.

Na vaststelling van de definitieve kalender kunt u 
een vergunning voor het evenement aanvragen bij 
de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de 
gemeente.

Evenementen organiseren in 2014? Meld dit voor 1 november



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- L. van Wijkplein 5 het kappen van 1 esdoorn en 2 

naaldbomen wabonummer 6797, ontvangen 26 
augustus 2013. 

- H. Heijermanslaan 3 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 6865, ontvangen 27 augustus 
2013. 

- Blekersvaartweg 26 het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 6874, ontvangen 29 augustus 
2013. 

- L. van Wijkplein 8 het kappen van 2 esdoorns 
wabonummer 6741, ontvangen 22 augustus 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johannes Verhulstlaan 34 het kappen van 1 

berk en 1 els wabonummer 5917, verzonden 3 
september 2013. 

- Kadijk 34B het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5222, verzonden 3 september 
2013. 

- Vondelkade 40 het aanbrengen van 
constructieve stalen binten, het wijzigen van 
de achter- en voorgevel en het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, het 
vergroten van de verdieping wabonummer 5273, 
verzonden 6 september 2013. 

- H. Heijermanslaan 3 het kappen van 1 ceder 

wabonummer 6865, verzonden 6 september 
2012. 

- Raadhuisstraat 79B het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5916, verzonden 6 september 2013.

- L. van Wijkplein 8 het kappen van 2 esdoorns 
wabonummer 6741, verzonden 6 september 
2013. 

- L. van Wijkplein 5 het kappen van 1 esdoorn en 
2 naaldbomen wabonummer 6797, verzonden 6 
september 2013. 

- Franz Lehárlaan 55 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 6770, verzonden 6 september 
2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.




