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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

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede

In deze uitgave:
- Workshop ‘tieners laten 
 meewerken’
- Regionale 
 evenementenkalender

Bijeenkomst voor inwoners op woensdag 23 september

‘Hoe helpt Heemstede?
Berichten over vluchtelingen die vanuit landen als Syrië en Eritrea een veilige 
plek zoeken om te wonen en te leven domineren het nieuws. Ook inwoners van 
Heemstede worden geraakt door de beelden en verhalen en vragen zich af wat we 
gezamenlijk kunnen doen om te helpen. De gemeente wil deze betrokkenheid en 
energie die er in de Heemsteedse samenleving is bijeenbrengen.

Wij nodigen inwoners die willen meedenken en willen helpen van harte uit voor de 
inwonersbijeenkomst ‘Hoe helpt Heemstede?’. De gemeente Heemstede organiseert de 
bijeenkomst op woensdagavond 23 september tussen 20.00 en 22.00 uur in het raadhuis. 
Daar komt de vraag aan de orde: hoe kan Heemstede vluchtelingen helpen? Met elkaar 
kunnen we initiatieven en ideeën delen, die kunnen bijdragen aan de opvang van 
vluchtelingen. 

Omdat er veel vragen en onduidelijkheden zijn over vluchtelingen, zullen 
vertegenwoordigers van het COA, Platform Opnieuw Thuis en Vluchtelingenwerk 
Noord-West Holland aan deze avond deelnemen. COA staat voor Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers en is verantwoordelijk voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen in 
Nederland. Het Platform Opnieuw Thuis helpt gemeenten bij het zoeken naar creatieve 
oplossingen voor de huisvesting van toegelaten vluchtelingen. Vluchtelingenwerk biedt 
ondersteuning en begeleiding aan vluchtelingen in de opvangcentra en in gemeenten 
waar zij gehuisvest worden als zij een verblijfsvergunning hebben gekregen. 

Programma
Onder leiding van burgemeester Marianne Heeremans zal het programma er als volgt 
uitzien: 
19.30 uur - Inloop
Vanaf 20.00 uur -  Informatie van het COA en de Stichting VluchtelingenWerk 
  Noord-West Holland
 -  Met elkaar aan tafel: in kleine groepen ideeën en 
  initiatieven uitwisselen
 -  Opbrengst bespreken
 -  Aan de slag?

Aanmelding vooraf is niet nodig. Graag tot 23 september. 

Herfstbal in wandelbos Groenendaal
Op zaterdag 7 november wordt het 
traditionele Herfstbal weer georganiseerd. 
Een sprookjesachtig feest in de avond waarbij 
een deel van het bos wordt omgetoverd 
tot sprookjesbos met duizend lichtjes. 
Fantasiefiguren vertellen een verhaal en 
zingen liedjes. 

Het herfstbal wordt dit jaar gehouden in het 
bosdeel achter de kinderboerderij. Op 14 oktober 
start de kaartverkoop op kinderboerderij ‘t Molentje 
in Heemstede. Kaartjes kosten 4 euro per stuk en 
geven toegang voor één volwassene en twee 
kinderen tot twaalf jaar. De starttijden zijn om 
17.30 uur, 18.00 uur, 18.30 uur en 19.00 uur.



Bestuursleden voor Kringloopwinkel
U bent op zoek naar een uitdaging als voorzitter, 
secretaris of algemeen bestuurslid? Graag komen 
wij met u in contact als u een steentje wilt bijdragen 
aan het succes van deze Kringloopwinkel!

Vrijwilliger opvoedondersteuning
Als vrijwilliger bezoekt u gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen. U biedt 
een luisterend oor, vriendschappelijk contact 
en praktische hulp. Eind september start de 
voorbereidingscursus, dus meld u snel aan!

Kookvrijwilliger
Samen eten, samen genieten! Onder leiding van 
een kok en met andere vrijwilligers begeleidt u een 
groep van acht deelnemers bij het koken van een 
maaltijd op maandagavond.

Tip! 
Informatiebijeenkomst op 29 september 2015 
over het werken met verstandelijk beperkten
Wat houdt het werken met mensen met een 
verstandelijke beperking voor vrijwilligers in? 
Josien Haverschmidt, gedragswetenschapper, 
laat u kennismaken met de doelgroep. Carolien 
Salomonsz vertelt u alles over vrijwilligerswerk bij de 
Hartekamp.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  023-5483824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Workshop Positief Opvoeden 
“Tieners laten 
meewerken” 
In de week van de opvoeding organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Heemstede de Positief Opvoeden 
workshop “Tieners laten meewerken”. 
De workshop vindt plaats op dinsdag 6 
oktober van 19.30 tot 21.30 uur op de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Ouders 
met kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 
jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. 

In deze workshop wordt aandacht besteed aan 
enkele oorzaken van het niet willen meewerken 
van tieners. Waar lopen ouders precies 
tegenaan bij het gedrag van hun kind en welke 
positieve opvoedvaardigheden kunnen ze 
hierbij gebruiken? Wat zijn de valkuilen en hoe 
kunnen ouders hun kind stimuleren om mee 
te werken? Vervolgens worden een aantal tips 
voor ouders behandeld als hun kind toch dwars 
en opstandig blijft.

Ouders/verzorgers kunnen zich inschrijven via 
de knop themabijeenkomsten en cursussen 
op www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Mr. J. Heemskerkstraat 16, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 27463, ontvangen 

 1 september 2015
- Oudemanslaan 5 + 9, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 27544, 
 ontvangen 2 september 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Johan Wagenaarlaan 54, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 24188,  verzonden 

 11 september 2015

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Binnenweg 109, het vervangen van de 

winkelpui en het magazijn verbouwen tot 
bovenwoning met zelfstandige opgang en 
dakterras, wabonummer 25023, ontvangen 
10 juli 2015. Het plan ligt 2 weken ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen van 15 september 
2015 tot en met 30 september 2015 zienswijzen 
indienen.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Herenweg 121, plaatsen dakkapel op het 

achtergeveldakvlak, wabonummer 25808, 
verzonden 11 september 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Organiseren groot evenement in 2016
In overleg met omringende gemeenten in de regio 
Kennemerland is net als vorig jaar besloten een 
regionale evenementenkalender samen te stellen. 
Op deze kalender worden alle meldingen voor 
grote, potentieel risicodragende evenementen 
geplaatst zodat hulpdiensten zoals brandweer, 
politie en Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen (GHOR), een beter overzicht 
hebben over de te organiseren grote evenementen 
in de regio.

Bent u van plan om in het komende jaar een 
evenement in onze gemeente te organiseren, meld 
dit dan vóór 1 november 2015 zodat beoordeling 
kan plaatsvinden. Een digitaal meldingsformulier 
kunt u opvragen bij mevrouw I. van der Aart via 
e-mailadres: PostbusAJZ@heemstede.nl
 
In verband met de inzet van hulpdiensten is het 
niet gewenst dat grote evenementen binnen de 
regio tegelijkertijd plaatsvinden. Is dat wel het 

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

Kenmerken groot evenement
Als tijdens de voorbereiding en uitvoering een 
gecoördineerde aanpak van politie, brandweer, 
GHOR, gemeente en organisator noodzakelijk is, dan 
is er sprake van een groot evenement. Om dit te 
kunnen beoordelen moeten 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.

Als het evenement als ‘groot en potentieel 

risicovol’ wordt beoordeeld, 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 niet door kan 
gaan 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.



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’.

Vergaderingen
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
24 september 2015 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 
 24 september 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Kappen kastanjebomen Vrijheidsdreef
- Ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-

jaarplan 2015-2016 Gemeenschappelijke 

Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
- Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015
- Vaststellen Gedragscode Integriteit Burgemeester 

en Wethouders gemeente Heemstede 2015
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

Hamerpunten
- Verordening financieel beleid en beheer 2015
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

Verzamelwet SZW 2015 (ofwel Veegwet SZW 
2015) en het herstellen van enkele omissies.

- Vaststellen Gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 september 2015
- 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) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.




