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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

Nieuwe-inwonersdag druk bezocht
Ruim 200 nieuwe inwoners bezochten 
zaterdag 8 september de nieuwe-inwonersdag. 
Burgemeester Astrid Nienhuis heette alle 
inwoners, die het afgelopen jaar in Heemstede 
zijn komen wonen, hartelijk welkom. 
Het doel van deze dag was ontmoeting. 

Ontmoeting met elkaar, de gemeentelijke 
en maatschappelijk organisaties en het 
gemeentebestuur. Nieuwe inwoners leerden 
Heemstede ook op een actieve manier kennen. 
Al fi etsend gingen zij met een gids langs 
monumenten en duurzame projecten.

Controles � etsgebruik op 
weekmarkt Valkenburgerlaan
Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein 
en Valkenburgerplein. De straat is daarvoor 
afgesloten van 6.00 tot 18.00 uur.
Regelmatig krijgt de gemeente klachten 
over het gebruik van fi etsen binnen het 
afgesloten marktterrein. De buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) van bureau 
Handhaving gaan daarom weer hierop 

controleren. Op basis van artikel 2:52 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het niet 
toegestaan gebruik te maken van fi etsen op de 
markt. Ook fi etsen achter de kramen mag niet 
tussen 6.00 en 18.00 uur.
Voorkom een boete en plaats uw 
(bak- en brom-) fi ets aan één van beide 
uiteinden van de markt. Daar is voldoende 
parkeergelegenheid.

Dinsdag 2 oktober
Workshop ’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
organiseert op dinsdag 2 oktober van 19.30 
(inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur in het 
gemeentehuis van Heemstede de workshop 

‘Tieners laten meewerken’.  Deze gratis 
bijeenkomst is voor ouders van kinderen 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. In deze 
workshop wordt aandacht besteed aan enkele 
oorzaken van het niet willen meewerken van 
tieners. Waar loopt u precies tegenaan bij 
het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunt u hierbij gebruiken. 
Wat zijn de valkuilen en hoe kunt u uw kind 
stimuleren om mee te werken. Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanmelding op 
www.cjgheemstede.nl

Op dinsdag 25 september gaan 
medewerkers van bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede fi etswrakken 
verwijderen die zich bevinden in de directe 
omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.

Fietskettingen waarmee deze fi etsen aan 
fi etsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd. De fi etsen en 
kettingen worden 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 zijn fi ets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering 
� etswrakken
Stationsomgeving

Schade door droogte bijna hersteld
Er is alweer regen gevallen en de herfst hangt 
in de lucht. Toch blijven de gevolgen van de 
lange droogteperiode nog steeds merkbaar. 
De gemeente ontving veel meldingen over 
verzakkingen op voet- en fi etspaden en uitval 
van groen. Daarom is extra inzet gedaan om de 
schade te beperken en/of te repareren.

Aanpak meldingen losse bestrating
Boomwortel gingen door de droogte steeds 
oppervlakkiger op zoek naar water. Het gevolg 
hiervan was dat stoeptegels omhoog gingen 
staan, met het risico op valpartijen. Ook 
spontane verzakkingen in bermen en gazons 

kwamen vaker voor dan normaal. Meldingen 
over dit soort situaties kregen voorrang 
voor reparatie, Deze zijn inmiddels allemaal 
verholpen.
Op fi etspaden met tegels, zoals langs de 
Leidsevaartweg en Sportparklaan, kwamen 
tegels los te liggen en gingen ‘dansen’. Door 
het besproeien van deze fi etspaden met 
slootwater bleef de schade minimaal. 

Omvang schade in het groen pas 
volgend jaar duidelijk 
De gazons zijn na de recente regenval bijna 
helemaal hersteld. Voor bomen en heesters 

is de schade door droogte nog niet helemaal 
duidelijk. 
Veel bomen hebben uit zelfbescherming 
hun blad vroeg laten vallen of zijn al in 
herfstkleuren geschoten. Binnenkort breekt de 
‘echte’ rustperiode voor deze bomen aan. 
Alle jonge en pas aangeplante bomen hebben 
wekelijks van extra gift water gekregen. Toch 
zijn helaas zo’n 20 bomen doodgegaan. Deze 
worden al in de periode november-maart 
vervangen. Dit geldt ook voor beplanting 
waarvan nu al duidelijk is dat deze dood is. 
De totale droogteschade in het groen kan pas 
volgend voorjaar worden bepaald.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg

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

Scan de QR-code
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



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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 24, 2 grote ramen

met enkelglas vervangen door
monumentenglas, wabonummer 323441,
ontvangen 24 augustus 2018

- Camplaan 17, het uitbreiden van een
woonhuis en de bouw van een kelder,
wabonummer 323853,
ontvangen 27 augustus 2018

- Kennemeroord 1 t/m 38, het kappen van
3 bomen, wabonummer 324634, ontvangen
28 augustus 2018

- Kerklaan 15, het plaatsen van luiken,
wabonummer 324728,
ontvangen 30 augustus 2018

- Laan van Bloemenhove 1, het vergroten van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 324604,
ontvangen 29 augustus 2018

- Roemer Visscherplein, het bouwen van een
paviljoen, wabonummer 323450, ontvangen 
24 augustus 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 87, het wijzigen van de

voorgevel en het aanbrengen van een
dakterras aan de achterzijde van de
bovenwoning, wabonummer 315607
verzonden 4 september 2018

- Herenweg 9A, het kappen van
21 bomen, wabonummer 318879,
verzonden 6 september 2018

- Herenweg 21C, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 320363,
verzonden 3 september 2018

- Herenweg 140, het plaatsen van
reclame, wabonummer 302853,
verzonden 4 september 2018

- Raadhuisstraat 65A + 67, constructieve
doorbraak tussen 2 winkelpanden,
wabonummer 306924,
verzonden 4 september 2018

- Van Merlenlaan 17, het kappen van een
beuk, wabonummer 318648,
verzonden 6 september 2018

- Van Merlenlaan 11, het renoveren en het
uitbreiden van een woonhuis met kelder,

het wijzigen van de voorgevel en plaatsen 
dakkapellen op de zijgeveldakvlakken, 
wabonummer 306376, 
verzonden 4 september 2018

- Zandvoortselaan 144, realiseren open
keuken door verwijdering tussenmuur
en aanbrengen stalen draagconstructie
(vervangen kozijn dakkapel is
vergunningvrij), wabonummer 318058
verzonden 4 september 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Amstellaan 17, nieuwe kozijnen en

voordeur plaatsen aan de voorkant van
het huis met veranderingen in de originele
glasindeling, wabonummer 315311,
ontvangen 26 juli 2018

- Herenweg 19, wijziging kozijnen
zuidgevel, wabonummer 315382,
ontvangen 27 juli 2018

- Julianaplein 1, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 316513,
ontvangen 30 juli 30 juli 2018

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

Geweigerde omgevingsvergunning
- Herenweg 115, het plaatsen van een

reclamebord, wabonummer 313483,
weigering omgevingsvergunning
verzonden 4 september 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’.

Omgevingsvergunningen




