
Op dinsdag 15 oktober organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
in samenwerking met basisscholen De Ark 
en De Evenaar en Casca Kinderopvang, BSO 
Mambo de workshop ‘De opvoedachtbaan’. De 
workshop is van 20.00 (inloop vanaf 19.45 uur) 
tot 22.00 uur in de aula van de Evenaar, van 
der Waalslaan 33 in Heemstede. 

Tijdens deze avond behandelt Krista Okma 
(schrijfster en moeder) samen met ouders 
de belangrijkste tips die in haar boek ‘De 
opvoedachtbaan’ naar voren komen. Dit doet zij 
aan de hand van haar persoonlijke ervaringen als 
moeder. 

Aanmelden
Heeft u interesse voor deze workshop? Meld u 
aan bij Floor van Blitterswijk, coördinator CJG 
Heemstede fvanblitterswijk@heemstede.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop. Er is 
plek voor maximaal 40 ouders. Lees meer over deze 
en andere workshops op www.cjgheemstede.nl.
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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

Let op!
Gemeente 

vrijdagmiddag 
niet bereikbaar 

i.v.m. ingebruikname 
nieuwe telefooncentrale

Levering spoedaanvragen reisdocument 
verlaat op 2 en 3 oktober 2013
Op 3 oktober 2013 wordt de hardware 
die benodigd is voor het aanvragen van 
reisdocumenten vervangen. Dit betekent, dat 
bij een spoedaanvraag op 2 en 3 oktober het 
reisdocument niet de volgende dag afgehaald kan 
worden. De levering van spoedaanvragen is dan 
als volgt:

Spoedaanvraag woensdag 2 oktober : 
levering vrijdag 4 oktober
Spoedaanvraag donderdag 3 oktober: 
levering maandag 7 oktober

Overige aanvragen zijn gewoon mogelijk en 
hebben de reguliere levertijd van een werkweek.

Inloopochtend 
burgemeester 4 oktober
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De eerstvolgende 
inloopochtend is op vrijdag 4 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder 
afspraak, om van gedachten te wisselen met de 
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Week van de opvoeding
Workshop ‘De opvoedachtbaan’ door Krista Okma



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jan van den Bergstraat 50 het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 7075 ontvangen 6 september 
2013. 

- Mr. S. van Houtenstraat 5 het kappen van 1 
loofboom wabonummer 7110, ontvangen 10 
september 2013. 

- Nijverheidsweg 24 het plaatsen van een tijdelijk 
portokabin unit ( werkplaatskantoor voor 3 jaar) 
wabonummer 7181, ontvangen 9 september 
2013. 

- W. Denijslaan 2 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 7184, ontvangen 10 september 
2013. 

- Herenweg 176 het kappen van 1 jeneverbes 
wabonummer 7186, ontvangen 11 september 
2013. 

- Kadijk 38 het plaatsen van een kas wabonummer 
7190, ontvangen 11 september 2013. 

- Haringvlietplantsoen 5 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7198, ontvangen 11 september 2013. 

- Els van Roodenlaan 7 het kappen van 1 zeeden 
wabonummer 7211 wabonummer 7211, 
ontvangen 12 september 2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 1 acer, 1 quercus 
en 1 fagus wabonummer 7018, ontvangen 4 
september 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 51 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 6596, ontvangen 

15 augustus 2013. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Landzichtlaan 43 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 6645, ontvangen 
16 augustus 2013. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Breitnerweg 6 uitbreiden van de bestaande 
aanbouw aan de zijgevel wabonummer 6684, 
ontvangen 20 augustus 2013. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

- Julianalaan 1a het plaatsen van een spiltrap 
wabonummer 6718, ontvangen 21 augustus 
2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Herenweg 5 het aanleggen van infrastructuur 
t.b.v. een nieuwbouw zorgwijk Hartekampterrein 
wabonummer 6257, ontvangen 26 juli 2013. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 51 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 6596, ontvangen 15 
augustus 2013. 

- Landzichtlaan 43 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 6645, ontvangen 16 
augustus 2013. 

- Breitnerweg 6 uitbreiden van de bestaande 
aanbouw aan de zijgevel wabonummer 6684, 
ontvangen 20 augustus 2013. 

- Julianalaan 1a het plaatsen van een spiltrap 
wabonummer 6718, ontvangen 21 augustus 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vondelkade 3 het kappen van 1 spar 

wabonummer 6930, verzonden 20 september 
2013. 

- Johan Wagenaarlaan, t.h.v. Offenbachlaan 2 
het kappen van 9 iepen, 1 esdoorn en 1 linde 
wabonummer 7049, verzonden 20 september 
2013. 

- Blekersvaartweg 26 het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 6874, verzonden 20 september 
2013. 

- Beethovenlaan 24 het wijzigen en vergroten 
van de kap wabonummer 6569, verzonden 20 
september 2013, verzonden 20 september 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het verhogen van het dak 
wabonummer 6647, verzonden 20 september 
2013. 

- Herenweg 5 nieuwbouw zorgwijk 
Hartekampterrein wabonummer 6257, 
verzonden 20 september 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

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’.



Personenauto Kerklaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
BMW 316I Coupe E2, kleur groen, met kenteken: 
NB-RJ-98, aangetroffen ter hoogte van Kerklaan 
huisnummer 61. De auto staat daar al geruime tijd 
met een lekke rechterachterband. 
Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg 
van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken 

niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie 
achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren 
(artikel 5:4 APV). 

De eigenaar van deze auto krijgt tot en met 4 
oktober 2013 de gelegenheid om de auto van 
de weg te verwijderen. Indien de auto binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd, wordt 

de auto in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De auto wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. De 
eigenaar kan dan zijn auto ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.

Loket Heemstede is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede 
aan het Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het 
aanvragen van een voorziening in het kader 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(zoals OV-taxi, aanpassingen in de woning of een 
rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder. 
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en 
‘s middags op afspraak. 




