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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 via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Meld grote evenementen voor 
 1 november bij gemeente!
- Vacature beleidsmedewerker

Wilhelminaplein krijgt opknapbeurt
Op maandag 11 september is aannemer De 
Bie Wegenbouw in opdracht van de gemeente 
Heemstede gestart met de herinrichting van het 
Wilhelminaplein. Met de opknapbeurt moet het 
plein de uitstraling krijgen die past bij dit historische 
hart van Heemstede. Naar verwachting is het werk 
half december 2017 afgerond.

Nieuwe inrichting
Het plan voor het Wilhelminaplein is tot stand 
gekomen met inbreng van (buurt)bewoners, 
een klankbordgroep en vakspecialisten. Er komt 
één doorgaande weg met aan weerszijden 
parkeerplaatsen aan de westkant en een breder 
pleingedeelte zonder auto’s aan de oostkant. Dit 
autovrije gedeelte kan bij evenementen vergroot 
worden. 
Het herinrichtingsplan en impressies van het 
meubilair staan op www.heemstede.nl >Plannen en 
Projecten > Wilhelminaplein.

Werk in fases
Om het Wilhelminaplein voor bestemmingsverkeer 
en hulpdiensten bereikbaar te houden, wordt 
het werk in fases uitgevoerd. De actuele 
omleidingsroutes en verkeersbeperkingen worden 
op borden aangegeven. Volg Facebook, Twitter en 
www.heemstede.nl voor actuele informatie.

Oogstfeest op kinderboerderij ’t Molentje
Op zondag 17 september van 11.00 uur tot 15.00 
uur vindt bij kinderboerderij “t Molentje het jaarlijkse 
Oogstfeest plaats. We verkopen biologische 
kaas, eieren en honing van eigen bijenkasten. 
Medewerkers van biologische tuinderij De Landyn 
prijzen hun oogst aan.

Wat is er te doen
Kinderen kunnen knutselen onder begeleiding 
van medewerkers van WIJ Heemstede. Onze 
vaste spinster demonstreert het spinnen en het 
maken van prachtige voorwerpen van wol. Bij de 
kramen van Stichting SEIN en Viebels zijn volop 
cadeauartikelen te koop en op de hobbymarkt 
bieden inwoners van Heemstede hun zelfgemaakte 
spullen aan. Uiteraard geniet u op ons gezellige 
plein van een hapje en een drankje.

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



Meld grote evenementen in 2018 vóór 
1 november bij de gemeente
Bent u in 2018 van plan een groot en mogelijk 
risicovol evenement in Heemstede te organiseren? 
Meld dit dan vóór 1 november 2017 bij de 
gemeente. Uw evenement wordt dan beoordeeld 
en geplaatst op de regionale evenementenkalender. 
Hulpdiensten, als brandweer, politie en 
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 
Rampen (GHOR), hebben zo een overzicht met 
de grote evenementen die in de regio worden 
georganiseerd en kunnen advies geven over de te 
nemen veiligheidsmaatregelen.

Evenementenkalender vastgesteld in 
december
In december 2017 wordt een regionale 
evenementenkalender vastgesteld. Dit betekent 
dat uitsluitend de datum van het aangemelde 
evenement vaststaat. Hierna kunt u een vergunning 
voor het evenement aanvragen bij de afdeling 

Algemene en Juridische Zaken van de gemeente. 
Staat uw evenement niet op de kalender, dan kan 
het zijn dat uw evenement op die datum niet door 
kan gaan. 

Meldingsformulier aanvragen
Via e-mailadres postbusAJZ@heemstede.nl ter 
attentie van mevrouw I. van der Aart.

Gemeente Heemstede zoekt: 

Beleidsmedewerker 
Uitvoering 

Openbare Ruimte 
(32-36 uur)

Zoek jij een veelzijdige én flexibele functie 
en wil je een belangrijke spil zijn tussen de 

verschillende teams die bij ons werkzaam zijn 
in beheer, aanleg en toezicht in de openbare 

ruimte? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

 Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Open dag Algemene 
Begraafplaats Herfstlaan 

zaterdag 7 oktober

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 21 september 2017 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een dakopbouw aan de 
  Spaarnzichtlaan 31 - openbaar -
20.30 uur bezwaren tegen de beëindiging van een 
  uitkering en de afwijzing van een 

  aanvraag om een uitkering op grond van 
  de Participatiewet – niet openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Voor meer informatie kunt u opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Het aanwijzen van de volgende parkeerplaatsen 
als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 
behoeve van de betreffende bewoner:
- bij Blekersvaartweg 74
- bij Haemstedelaan 1a 
- bij Zandvoortselaan 155a 

Toewijzen parkeervakken voor opladen elektrische 
voertuigen 
Het exclusief toewijzen en markeren van twee 
parkeervakken voor het opladen van elektrische 
voertuigen op de volgende locaties: 
- César Francklaan ter hoogte van het kruispunt 

met de Wagnerkade (nabij Wagnerkade 91)
- Franz Lehárlaan, tussen huisnummers 23 en 25

Bij alle vier parkeervakken zal een elektrische 
laadpaal geplaatst worden.

De volledige verkeersbesluiten worden 
gepubliceerd in de Staatscourant en liggen vanaf 
13 september 2017 zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 21C, het plaatsen van zonnepanelen, 

wabonummer 196837, ontvangen 29 augustus 
2017

- Franz Lehárlaan 119, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 196498, ontvangen 29 augustus 
2017

- Heemsteedse Dreef 38, het wijzigen van de 
bestemming wonen en kantoren naar de 
bestemming maatschappelijk, wabonummer 
197296, ontvangen 28 augustus 2017

- Cruquiusweg 37A, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 197497, ontvangen 31 augustus 
2017

- Van Merlenlaan 4A, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 197497, ontvangen 31 augustus 
2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Irislaan 18, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonummer 189726, ontvangen 11 augustus 
2017 

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 omgevingsvergunningen 
voor afwijken bestemmingsplan 
- Irislaan 18, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonummer 189726, ontvangen 11 augustus 
2017

- Erasmuslaan 12, ontheffing voor gebruik stuk 
grond als tuin en plaatsen erfafscheiding met 
poort, wabonummer 203400, ontvangen 8 
september 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’

Verleende omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 5, het uitbreiden van de 

badkamer, wabonummer 169128, verzonden 
 5 september 2017
- Kadijk 34C, het uitbreiden van een woonhuis 

en plaatsen van een dakterras, wabonummer 
178529, verzonden 6 september 2017

- Beelenlaan 50, het plaatsen van een 
haagondersteunende constructie, wabonummer 
191408, verzonden 8 september 2017

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



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’.

Vergunning jubileumfeest De Groene Druif
Op 8 september 2017 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan Proeflokaal De Groene Druif voor 
het organiseren van een jubileumfeest in de Jan van 
Goyenstraat op zaterdag 14 oktober 2017 van 19.00 
uur tot 24.00 uur. 

Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen voor het wegverkeer, 
toestemming gegeven op 14 oktober vanaf 18.00 
uur tot 01.00 uur en op 15 oktober 2017 het 
weggedeelte van de Jan van Goyenstraat tussen het 
Adriaan van Ostadeplein en Jan van Goyenstraat 27, 

aan de zijde van de Groene Druif, af te sluiten voor 
autoverkeer. De kruising Willem van de Veldekade - 
Adriaan van Ostadeplein moet vrij blijven.

Voor meer informatie kunt u opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.




