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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 (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 altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Vergadering 
gemeenteraad
25 september

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsactie
- Nieuwe regelgeving

Nieuwe inwonersdag 2014
Burgemeester Marianne Heeremans heette 
afgelopen zaterdag zo’n 120 nieuwe inwoners van 
harte welkom in ‘hun’ nieuwe woongemeente. Op 
verschillende manieren konden zij kennismaken 

met Heemstede: op reis met bus of trein, 
deelnemen aan workshops of een rondleiding 
volgen door het raadhuis. Wij wensen alle nieuwe 
inwoners veel woonplezier toe!

Gezocht: ogen en oren in de wijk
Hondenbezitters kennen de wijk en wandelen 
hier dagelijks. Zij herkennen snel wat 
‘gewoon’, ‘ongewoon’ of ‘verdacht’ is. Daarom 
zoekt de politie de samenwerking op met 
hondenbezitters in de gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort. Met dit project 
wil de politie de veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk vergroten. Dit wil zij doen door de 
samenwerking tussen bewoners, gemeenten 
en politie te verbeteren.

Heeft u een hond en wilt u graag meedoen aan 
het project ‘Ogen en Oren’ dan bent u hierbij van 
harte uitgenodigd tijdens de bijeenkomst op 
woensdagavond 24 september om 20.00 uur 
in de burgerzaal van het raadhuis in Heemstede. De 
politie geeft dan een presentatie over dit project. 

De rekenkamercommissie Heemstede 
is opgericht om de gemeenteraad te 
versterken in zijn controlerende functie. De 
rekenkamercommissie bestaat uit een externe 
voorzitter, een externe secretaris en drie 
raadsleden. De rekenkamercommissie heeft de 
bevoegdheden, de middelen en het budget om 

onderzoek te laten doen naar onderwerpen die 
zij zelf kiest. Zij verricht één tot twee onderzoeken 
per jaar. De externe leden worden benoemd door 
de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar. 
Kijk voor alle informatie over deze vacature op 
www.werkenbijheemstede.nl en solliciteer 
direct.

Gezocht: secretaris / plaatsvervangend 
voorzitter rekenkamercommissie

Meld u aan door een e-mail te sturen naar 
postbusveiligheid@heemstede.nl. Vermeld uw 
naam, telefoonnummer, woonplaats, aantal 
deelnemers en voor welke bijeenkomst u komt. 
Kijk voor alle info op www.heemstede.nl bij Nieuws.

24 september Bijeenkomst voor hondenbezitters 
 over project ‘ogen en oren’
26 september Informatiebijeenkomst voor 
 aanbieders jeugdzorg
29 september Informatiebijeenkomst voor 
 ouderen over criminaliteit

1 oktober Bijeenkomst voor en door ZZP-ers
1 oktober Workshop ‘communiceren met 
 je (ongeboren) baby’
3 oktober Inloopochtend burgemeester
Kijk voor uitgebreide informatie op 
www.heemstede.nl

Activiteiten binnenkort



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Hendrik de Keyserlaan 20 het kappen van 
 2 bomen wabonummer 14854, 
 ontvangen 29 augustus 2014. 
- Bachlaan 26 het kappen van 1 boom 

wabonummer 14858, 
 ontvangen 31 augustus 2014. 
- Herenweg 15 het kappen van 1 boom 

wabonummer 14864, 

 ontvangen 31 augustus 2014. 
- Rijnlaan 95 het kappen van 3 bomen 

wabonummer 14902, 
 ontvangen 2 september 2014. 
- W. Denijslaan 33 het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 14946,  

 ontvangen 2 september 2014. 
- Binnenweg 103 het plaatsen van reclame wabo-
 nummer 12218, ontvangen 3 september 2014. 

- Romeinlaan 34 optrekken achtergevel en 
verhogen dak wabonummer 14996, 

 ontvangen 4 september 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Kemphaanlaan 22 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 14789, 
 verzonden 12 september 2014. 
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 15 juli 2014 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- O. Çakir, geboren: 15-09-1981, 
 Heemsteedse Dreef 32F

- L.F. Edwards, geboren: 01-10-1991, 
 Heemsteedse Dreef 32F

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 

bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 25 
september 2014 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 
 25 september 2014

- Vragenuur
Bespreekpunten
- Benoeming intern lid rekenkamercommissie 

Heemstede

Hamerpunten
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6

Overige punten
- Wat verder ter tafel komt 
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 25 

september 2014
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) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Nieuwe regelgeving: Nota reserves en voorzieningen 
Op 26 juni 2014 heeft de raad de Nota reserves 
en voorzieningen – Weerstandsvermogen 2014 

vastgesteld. Hiermee is de Nota reserves en 
voorzieningen – Weerstandsvermogen 2010 vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Vergadering gemeenteraad 

Bekendmaking verlenen opdracht voor het verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen
Het College van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heemstede heeft op basis van een 
gevestigd alleenrecht opdracht verleend voor het 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen aan het 
Afval Energie Bedrijf Exploitatie B.V.

Omschrijving en type werk
Het verwerken van huishoudelijk restafval van de 

gemeente Heemstede.
Diensten, categorie 27, CPV code 90510000-5

Omvang werk
Circa 5600 ton per jaar.

Looptijd van de overeenkomst
De overeenkomst is afgesloten voor een periode van 

10 jaar en loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2023.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over het verlenen van de 
opdracht kunt u contact opnemen met:
Gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, via telefoonnummer 
(023) 5485784 of rvanschaik@heemstede.nl.

Verwijdering boottrailer
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een rood/bruine boottrailer, in verwaarloosde 

toestand, aan de Kanaalstraat in Heemstede.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 

toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde boottrailer 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de boottrailer 
weer in goede rijtechnische staat verkeert. Als de 
betreffende boottrailer binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 

onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt 
de boottrailer 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 de boottrailer 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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’.




