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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Vacatures commissie voor

bezwaarschriften
- Restaurant Landgoed

Groenendaal mag zich voortaan
‘Hofleverancier’ noemen

Het beste idee voor Heemstede is bekend!
Aan alle Heemstedenaren is gevraagd om ‘Het 
beste idee voor Heemstede’ op te geven. De jury, 
bestaande uit But Klaasen (raadslid), Marieke Boor 
(gemeente Heemstede) en Dirk Jan van der Wal 
(inwoner), heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 11 januari de winnaar bekend gemaakt. 
Het winnende idee komt van Marianne Wever. Haar 
idee is om het jaar 2020 uit te roepen tot Adriaan 
Pauwjaar! Het is dan namelijk 400 jaar geleden dat 
Adriaan Pauw de heerlijkheid Heemstede kocht en 
zich daarna Heer van Heemstede mocht noemen. 
In dat speciale jaar kunnen verschillende activiteiten 
worden ontwikkeld voor jong en oud.

Op de foto v.l.n.r.: Dirk Jan van der Wal, Fabienne Vererfven, 
Marianne Wever, Petra Jansen, Marieke Boor, But Klaasen.

Raamposteractie tegen hondenpoep
Hondenpoep op straat is al jaren één van 
grootste ergernissen onder de inwoners van 
Heemstede. In 2017 startte de gemeente 
daarom ‘Operatie Schone Schoenen’ met een 
campagne tegen hondenpoep, uitbreiding van 

Op vrijdag 16 februari 2018 start het Centrum 
voor Jeugd en Gezin weer een speciale training 
voor kinderen in echtscheidingssituaties (KIES). 
De training is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 
7 jaar en 8 t/m 12 jaar uit de gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal. De trainingssessies worden 
gegeven in de basisschool De Ark 
(Van der Waalslaan 37) in Heemstede. 
KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van de 
scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, praten en 

spel, thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Riny van den Oever, 
CJG- en KIES-coach. U kunt haar telefonisch 
bereiken via (023) 548 58 42 of per e-mail 
r.vandenoever@heemstede.nl. Kijk voor meer
informatie op www.cjgheemstede.nl

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders

het aantal plekken met hondenpoepzakjes 
en meer handhaving. Een vervolg hierop is 
de raamposteractie. Inwoners die de poster 
achter hun raam hangen, kunnen een leuke 
prijs winnen. 

Hang de poster op en maak kans 
op een luxe picknick
Op een andere plek in de Heemsteder vindt u de 
speciale raamposter. De poster is ook af te halen in het 
raadhuis of te downloaden via www.heemstede.nl
Inwoners die deze poster tussen 18 januari en 
14 februari goed zichtbaar achter hun raam 
ophangen, maken kans op een luxe picknick voor 
het hele gezin. ‘Het leek ons een toepasselijke 
prijs om de winnaars te belonen met een heerlijke 
picknick op een mooie en uiteraard schone plek 
in Heemstede’, aldus wethouder Heleen Hooij, De 
winnaars mogen zelf kiezen waar en wanneer ze 
hun picknick houden. Er worden 3 picknicks verloot.

Pijltjes gooien
Voor het bepalen van de winnaars, gooit de 
wethouder drie pijltjes op een gedraaide kaart van 
Heemstede. Bij de locaties van de pijltjes wordt 
gekeken naar de dichtstbijzijnde huizen waar de 
poster hangt.



Restaurant Landgoed Groenendaal mag 
zich voortaan ‘Hofleverancier’ noemen
Burgemeester Marianne Heeremans heeft op 
zaterdag 13 januari 2018 officieel het predicaat 
‘Hofleverancier’ overhandigd aan Restaurant 
Landgoed Groenendaal. Deze horeca-onderneming 
in het Groenendaalse bos wordt al ruim 100 jaar 
geëxploiteerd door de familie Uitendaal. Momenteel 
staat de 4e generatie in de persoon van Hein 
Uitendaal junior aan het roer van het familiebedrijf.
Landgoed Groenendaal heeft het recht gekregen 
tot het voeren van het Koninklijk Wapen met 
de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’. Het is voor het eerst sinds lange tijd 
dat dit recht wordt verleend aan een onderneming 
in Heemstede. Eerder kregen de Heemsteedse 
bedrijven Dierenspeciaalzaak Heems sinds 1822 
en Newasco Wasserij Van Houten het predicaat 
hofleverancier. Daarnaast is de ‘Koninklijke’ Roei- en 
Zeilvereniging Het Spaarne in Heemstede gevestigd.

Gemeente Heemstede 
heeft vacatures voor:

Voorzitter en leden 
van de commissie 

voor bezwaarschriften

Bekijk deze vacatures op 
werkenbijheemstede.nl 

Coördinator Thuisadministratie
Humanitas vraagt een coördinator 
thuisadministratie. Je zorgt voor de verdeling van de 
deelnemers onder de vrijwilligers. Je ondersteunt, 
stuurt aan en begeleidt waar nodig. Eens in de 6 
weken overleg je met vrijwilligers om te praten over 
de lopende zaken. Interesse, bel ons!

Hulpjuf/meester
Om de zelfstandigheid van jongeren met een 
verstandelijke beperking te vergroten, zoeken 
wij een hulpjuf/meester die hen leert tellen 
en eenvoudig lezen zodat ze zelfstandig een 
boodschap kunnen doen en leren omgaan met het 
uitgeven van geld.

Gastheer/-vrouw Eethuis De Luifel
Op woensdag en donderdag wordt in Eethuis de 
Luifel een maaltijd geserveerd. Je taak is het dekken 
van de tafels, uitserveren, afruimen en afrekenen van 
de maaltijd en eventuele drankjes. Ook het afwassen 
en opruimen van het serviesgoed hoort erbij. Je 
werkt van 16.30 - 19.00 uur samen met een team.

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

Wij wensen u fijne feestdagen! 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten.

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede 
Vacature Top 3

Beschikking maatwerk-
voorschriften Rivierenwijk
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen maatwerkvoorschriften op aan 
Kreeft Infra B.V. met betrekking tot het lozen van 
bemalingswater op het gemeentelijk riool in de 
Rivierenwijk te Heemstede in de periode van 1 
februari tot 21 december 2018.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 18 januari 
tot 1 maart 2018:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt u op 

werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch 
een afspraak maken.

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur 
 (op donderdagavond tot 19.30 uur en op 
 vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 1 maart 2018 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Abraham Kuyperstraat 7, het uitbreiden van de 

1e etage, wabonummer 244655, ontvangen 
 30 december 2017
- Melchior Treublaan 9, het kappen van 6 bomen, 

wabonummer 24564, ontvangen 3 januari 2018
- Roemer Visscherplein 25, verbouwen van 

de bovenruimte van het restaurant tot 
appartementen, wabonummer 247117, 
ontvangen 8 december 2017

- Van Merlenlaan 16-24, het kappen van 
 2 esdoorns, 2 taxussen, 1 berk, 1 grote esdoorn 

en 1 spar, wabonummer 247051, ontvangen 
 28 december 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen zijn in dit 
stadium nog geen bezwaren mogelijk

Verleende omgevingsvergunningen
- Achter Raadhuisstraat 27, het uitbreiden van 

de entree, wijzigen van de gevel, plaatsen 
van een dakkapel en splitsen appartementen, 
wabonummer 243965, verzonden 12 januari 
2018

- Herenweg 119A en 121, aanpassen dakkapellen 
en wijzigen achtergevel, wabonummer 240240, 
verzonden 12 januari 2018

- Irislaan 29, de aanbouw verhogen, wabonummer 
227160, verzonden 12 januari 2018

- Van Merlenlaan 16-24, het kappen van 
 2 esdoorns, 2 taxussen, 1 berk, 1 grote esdoorn 

en 1 spar, wabonummer 247051, verzonden 
 12 januari 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’. 



Rectificatie: hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 18 januari 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur  bezwaar tegen een besluit met 

betrekking tot een WOB-verzoek over 

de Vomar - openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen het verwijderen van 

een fiets - openbaar - 
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 

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 via telefoonnummer 
(023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 deze 
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’.

de hoorzitting, via de vergaderkalender op 
www.gemeenteraad.heemstede.nl
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.




