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Heemstede

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

Vergadering 
gemeenteraad
26 september

 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.

Burgemeester heet nieuwe inwoners 
welkom in Heemstede
Een jaarlijks terugkerende traditie: de nieuwe 
inwonersdag. Afgelopen zaterdag werden alle 
nieuwe inwoners van de gemeente Heemstede 
van harte welkom geheten door burgemeester 
Marianne Heeremans. 

Tijdens deze bijeenkomst konden zij kennismaken 
met wethouders en gemeenteraad, kennisnemen 
wat er zoal te vinden en te doen is in Heemstede 
en deelnemen aan de rondleiding door het 
raadhuis.

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 

Meer agendatips!

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.

Wethouders in de wijk: 
Vrijdag 20 september
Net als de burgemeester houden ook de 
wethouders inloopspreekuur. Zij doen dat een 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 om langs te komen en 
van gedachten te wisselen met de wethouders!



Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u vragen 
over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop voor uw 
vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 2100 AN Heemstede
Spreekuur op afspraak, telefonisch vragen stellen op maandag en woensdag (023) 548 38 28.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.casca.nl/steunpuntvrijwilligerswerkheemstede 
Digitale vacaturebank: http://heemstede.vrijwilligersgids.nl

Evenementen 
organiseren in 2014? 
Meld dit voor 1 november
Bent u van plan in het komende jaar een 
evenement in onze gemeente te organiseren, meld 
dit vóór 1 november 2013 zodat beoordeling kan 
plaatsvinden. Een digitaal meldingsformulier kunt u 
krijgen bij mevrouw I. van der Aart via e-mailadres: 
PostbusAJZ@heemstede.nl. 

Lees alle informatie op www.heemstede.nl/nieuws.

Expositie Ton van Ierschot
Op dit moment exposeert Ton van Ierschot met 
zijn schilderijen in de Burgerzaal. De meeste van 
zijn schilderijen dragen een metafysische inslag 
“Wat komt er na de natuur?”. Mystiek met een 
romantische inslag wordt verbeeld in veelal 
expressieve schilderijen. Deze expositie hangt nog 
tot en met 25 oktober 2013 in de Burgerzaal.
 
Expositie Ans Posma
Tot het einde van deze maand is in de publiekshal 
nog het werk te zien van Ans Posma. Haar werk 
is veelal abstract. Haar voorkeur gaat uit naar 
stillevens.
 

Ontwerp “Meetup buitenmeubilair”
Onder het motto “Do you wanna Meetup” heeft 
de interieurarchitect Marjon Bodewes het Meetup 
buitenmeubilair ontworpen. Dit bijzondere ontwerp 
is nog te zien in de publiekshal. Neem gerust plaats!
 
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u 
van harte welkom om de verschillende exposities te 
komen bewonderen.

Exposities Raadhuis Heemstede

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 129 het gedeeltelijk verbouwen van 

een winkel naar 3 appartementen wabonummer 
7017, ontvangen 3 september 2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 1 acer, 1 quercus en 
1 fagus wabonummer 7018, 

 ontvangen 4 september 2013. 
- Franz Schubertlaan 42 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 7020, 
 ontvangen 4 september 2013. 
- Reigerlaan 9 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 7045, 
 ontvangen 5 september 2013. 
- Reigerlaan 10 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 7048, 
 ontvangen 5 september 2013. 
- Johan Wagenaarlaan (10 bomen), t.h.v. 

Offenbachlaan 2 (1 boom) het kappen van 9 
iepen, 1 linde en 1 esdoorn wabonummer 7049, 

 ontvangen 6 september 2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een 

garage en uitbouw met kelder wabonummer 
5841, ontvangen 5 juli 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Ruisdaellaan 1 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 6642, 
 verzonden 13 september 2013. 
- Nijverheidsweg het aanleggen van 

parkeerplaatsen en het kappen van 1 populier, 
5 iepen, 4 lindes, 1 eik, 2 esdoorns en 1 es 
wabonummer 5892, 

 verzonden 13 september 2013. 
- Nijverheidsweg het aanleggen van 

parkeerplaatsen en het kappen van 2 iepen, 
4 populieren, 1 acacia, 1 eik, 1 es en 1 linde 
wabonummer 5471, 

 verzonden 13 september 2013. 
- Frans Lisztlaan 34 het uitbreiden van de eerste 

verdieping en constructieve wijziging op de 
begane grond wabonummer 6268, 

 verzonden 13 september 2013. 
- Duin en Vaart 8 het wijzigen van de voorgevel en 

uitbreiden 1e verdieping wabonummer 5824, 
 verzonden 13 september 2013. 
- Zandvoortselaan 48 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 5822, 
 verzonden 13 september 2013. 
- Vijfherenstraat 39 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 6549, 
 verzonden 13 september 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bekend maken.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 
september 2013 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
Vaststellen agenda raadsvergadering 26 september 
2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
Verordening winkeltijden Heemstede 2013 
- Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

(onder voorbehoud)

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

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

Ton van Ierschot



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’.

Zwarte Audi met Pools kenteken Landzichtlaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een voertuig met een lekke achterband in de 
Landzichtlaan aangetroffen. Het betreft een zwarte 
Audi met Pools kenteken PZ-0544P. 

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 

kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van bovengenoemd voertuig krijgt 
tot en met 25 september 2013 de gelegenheid om 
het voertuig van de weg te verwijderen. Indien 
het voertuig binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd, wordt het voertuig in opdracht 

van het college verwijderd (bestuursdwang). Het 
voertuig wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
voertuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende perso(o)n(en) met 
onbekende bestemming uit te schrijven:
- C.P. Timmermans, geb 30-09-1986, 
 Kadijk 3 (briefadres), per 08-08-2013

- S. Gans, geb 30-06-1973, 
 Hunzelaan 15 (briefadres), per 08-08-2013
    
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoonnr. 14 023).

Uitschrijving GBA

Nieuw Informatiebeveiligingsbeleid
Bij besluit van 20 augustus 2013 heeft het college 
het Informatiebeveiligingsbeleid Heemstede 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 26 
september 2013 in werking. Per diezelfde datum 

is het Informatiebeveiligingsplan kernapplicaties 
gemeente Heemstede ingetrokken.
Het beleid (deel 1 en 2) ligt tot en met 11 december 
2013 ter inzage in het gemeentehuis. Deel 3 van het 

beleid is vertrouwelijk van aard en ligt daarom niet 
ter inzage. Het beleid is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’




