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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

Vergadering 
gemeenteraad 
28 september

In deze uitgave:
- Vrijwilligers gevraagd!
-  Energie-avond voor huurders
-  Omgevingsvergunningen

Onderzoek naar veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt
I&O Research doet onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden 
van gemeente en politie bij u in de buurt. In 
Heemstede zijn willekeurig gekozen inwoners 
voor het onderzoek geselecteerd. Heeft u een 
vragenlijst ontvangen? Door het invullen van 
deze veiligheidsmonitor kunt u bijdragen aan 
een veilige buurt.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 
onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het 
veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
inwoners die benaderd worden, meedoen aan het 
onderzoek. 
Deelname kan online of schriftelijk. 
De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

Zondag 24 september
Kom naar het festival 
Superschoon Heemstede!
Op zondagmiddag 24 september beleeft 
Heemstede een primeur. Dan vindt tussen 12.00 
en 17.00 uur het festival SuperSchoon plaats voor 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. 
Met diverse vormen van zang, theater en muziek 
krijgen de thema’s (zwerf )afval en duurzaamheid 
een podium. Geniet van lekker eten en mooie 
initiatieven en maak samen de wereld een 
beetje mooier. Om 13.30 uur vertonen we in 

de Burgerzaal de 
filmpremière van de 
Telekidsuitzending 
Hou ’t Schoon. 
Twee teams uit Heemstede hebben gestreden 
om het (zwerf )afval te verminderen. 
Kom langs en laat u verrassen! 
De toegang is gratis. Kijk voor informatie op 
de facebookpagina superschoonheemstede.

Op donderdag 5 oktober van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
bij WIJ de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede een 
lezing over hoe motivatie werkt bij jongeren. 
Huub Nelis, specialist in jongerencommunicatie en 
auteur van de boeken “Motivatie binnenstebuiten” 
en “Puberbrein binnenstebuiten” geeft in zijn verhaal 
veel praktische voorbeelden en tips over de werking 
van motivatie en de invloed die ouders en docenten 
daarop kunnen hebben. De kunst is om jongeren op 

zo’n manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit 
zichzelf in beweging komen.
U kunt zich aanmelden voor deze gratis bijeenkomst 
via info@wijheemstede.nl onder vermelding van 
‘Lezing motivatie bij jongeren’. Er zijn maximaal 200 
plaatsen beschikbaar.

Lezing over motivatie bij jongeren

Open Dag Algemene Begraafplaats 
Herfstlaan 7 oktober
Op zaterdag 7 oktober van 11.00 tot 17.00 uur heeft 
de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan een 
open dag.
Medewerkers laten zien wat ze doen om elke 
uitvaart op een unieke en waardige manier te 
laten verlopen. Rond de aula is een presentatie van 
diverse uitvaartondernemers en steenhouwers. 
Om 13.00 uur geeft opzichter Jos Willemse een 
rondwandeling met uitleg over de verschillende 
uitvaartmogelijkheden. Uniek voor Nederland is een 
eigen aanlegsteiger waardoor een uitvaart per boot 
mogelijk is. 
Kijk voor het complete programma op 
www.begraafplaatsheemstede.nl > Actueel.



Gastvrouw/heer Eethuis de Luifel
Voor het eethuis in de Luifel zoeken wij meerdere 
gastvrouwen en gastheren (woensdag en 
donderdag van 16.30 tot 18.30-19.00 uur). De taken 
bestaan onder andere uit het dekken van de tafels, 
uitserveren, afruimen en afrekenen. 

Muzikale vrijwilliger
Voor een bewoner van een verzorgingshuis zijn wij 
op zoek naar een muzikale vrijwilliger die samen 
met hem muziek zou willen maken op saxofoon en/
of klarinet.

Hulp voor thuisadministratie
U gaat cliënten van Humanitas thuis helpen hun 
eigen administratie op orde te krijgen en te houden. 
Bent u een aantal uren per week beschikbaar 
(voor kortere of langere tijd), reageer dan op deze 
vacature.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Verwijdering 
gemeentelijke bomen
- 1 wilg in de middenberm van de Heemsteedse 

Dreef, ter hoogte van 128 (aantasting door 
zwavelzwam)

- 2 populieren op de speelplaats tussen 
Bankastraat en Floresstraat (stormschade)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
28 september 2017 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57 76. 
Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk 
handelen. U kunt daarom geen bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- W. Denijslaan 7, het plaatsen van een dakkapel, 

wabonummer 200762, 
 ontvangen 4 september 2017
- Esdoornlaan 9, het verhogen van de nok en 

plaatsen 2 dakramen op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 198378, 

 ontvangen 2 september 2017
- Amer 14, het plaatsen van een overkapping, 

wabonummer 202927, 
 ontvangen 6 september 2017
- Erasmuslaan 12, ontheffing gebruik grond als 

tuin en plaatsen erfafscheiding met poort, 
wabonummer 203400, 

 ontvangen 8 september 2017

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van de 1e 

verdieping, wabonummer 143114, 
 ontvangen 19 april 2017
- Havenstraat 61, het uitbreiden van het woonhuis 

op de begane grond en op de 1e verdieping, 
wabonummer 186899, 

 ontvangen 4 augustus 2017.
- Burgemeester van Lennepweg 54, het bouwen 

van een schuur met overkapping, wabonummer 
191529, ontvangen 16 augustus 2017 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van de 1e 

verdieping, wabonummer 143114, ontvangen 19 
april 2017

- Burgemeester van Lennepweg 54, het bouwen 
van een schuur met overkapping, wabonummer 
191529, ontvangen 16 augustus 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
- Kennemeroord, het kappen van een eik, 

wabonummer 185857, 
 verzonden 15 september 2017
- Van Merlenlaan 29, het kappen van een esdoorn, 

wabonummer 187585, 
 verzonden 15 september 2017
- Hageveld 15, het plaatsen van zonnepanelen, 

wabonummer 176135, 
 verzonden 15 september 2017
- Spaarnzichtlaan 9B, aanpassing poort in 

erfafscheiding, wabonummer 186325, 
 verzonden 15 september 2017
- Binnenweg 94, het aanbrengen van gevelreclame, 

wabonummer 183959, 
 verzonden 15 september 2017
- Linge 32, het plaatsen van een fietsenberging, 

wabonummer 170736, 
 verzonden 15 september 2017
- Amer 14, het plaatsen van een overkapping, 

wabonummer 202927, 
 verzonden 15 september 2017
- E. van Slogterenlaan 3, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
179570, verzonden 18 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’. 

Verleende omgevingsvergunning
- Overijssellaan 307-309, brandveilig gebruik voor 

kinderdagopvang Bambino, wabonummer 
153728, verzonden 15 september 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in 
beroep bij de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem. Zie verder ‘Beroep aantekenen’.

Maandag 25 september 20.00 uur
Energie-avond voor huurders 
Elan en Pré Wonen
Woningcorporaties Elan Wonen en Pré 
Wonen en de gemeente organiseren voor hun 
huurders een informatiebijeenkomst over 
energie besparen. De bijeenkomst vindt plaats 
in de Burgerzaal van het raadhuis. 

Sebastiaan Nieuwland, wethouder volkshuisvesting 
en duurzaamheid, leidt de avond in. Vervolgens 
delen de corporaties hun duurzaamheidsambities 
voor Heemstede. Daarna gaan verschillende experts 
en ervaringsdeskundigen van de Woonbond, Zon 
op Heemstede, Elan Wonen en Pré Wonen per 
thema met de huurders in gesprek. Wat zijn handige 
tips om zelf gemakkelijk energie te besparen? 
Kunnen huurders ook kiezen voor zonnepanelen?  
Ook is er een informatieplein waar vragen over 
energiebesparing worden beantwoord.
Alle huurders zijn persoonlijke uitgenodigd voor 

deze bijeenkomst. Heeft u geen uitnodiging maar 
wilt u toch langskomen? Ook zonder aanmelding 
bent u welkom.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62



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’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
28 september 2017 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 
 28 september 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Vaststellen uitvoeringsprogramma 2017-2018 

Nota duurzaamheid

- Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap 
Eneco Groep NV

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen stal 
en schuur boerderij De Hartekamp 

 (Vossenlaan 2)

Hamerpunten:
- Wijzigingsverordening Verordening heffing en 

invordering van leges 
- Wijziging Beheerverordening Algemene 

begraafplaats Heemstede en Verordening heffing 
en invordering van lijkbezorgingsrechten

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
sterrenwacht Groenendaalse bos

Overig:
- Benoeming plaatsvervangende voorzitters 

raadscommissie Middelen
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 september 2017
- 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 publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl




