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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

10 oktober
Dag van de 

Duurzaamheid

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Campagne tegen inbraken
- Vergadering  
 bezwarencommissie

240 contracten met aanbieders zorg en 
ondersteuning ondertekend
Op 29 september werden in het raadhuis 
van Heemstede maar liefst 240 contracten 
ondertekend. Acht gemeenten en 30 
aanbieders van zorg en ondersteuning in de 
regio legden daarmee de afspraken vast over 
maatwerkvoorzieningen in het kader van de 
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) 2015. Later deze maand worden in 
Heemskerk de contracten in het kader van de 
nieuwe Jeugdwet ondertekend.

Op 1 januari 2015 verandert het zorgsysteem 
in Nederland ingrijpend. Veel taken die nu nog 

onder het rijk of de provincie vallen, gaan naar de 
gemeente. Dit is geregeld in de Wmo 2015, 
de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente 
Heemstede is al lange tijd bezig met de 
voorbereiding op de nieuwe werkzaamheden. 
Het afsluiten van contracten met partners waarmee 
wordt samengewerkt maakt daar deel van uit. 
Om inwoners te informeren over de veranderingen 
lanceerden de gemeenten Heemstede, Bloemendaal 
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude in juni de 
website www.samenzorgen.net. Inmiddels is er ook 
de landelijke website www.hoeverandertmijnzorg.nl 
waarop u veel informatie vindt. 

10-10 Dag van de Duurzaamheid
Op vrijdag 10 oktober 2014 is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. In 
Heemstede organiseren de gemeente en MVO Heemstede een duurzaamheids-
markt van 13.00 tot 17.00 uur op de Binnenweg. Meer info leest u ook op onze 
website www.heemstede.nl of op de Facebookpagina van MVO Heemstede.

Gaat u binnenkort aan het werk in uw tuin en 
verwacht u veel snoeiafval? In Heemstede kunt u 
uw snoeiafval op drie manieren aanbieden:

Gooi blad en tak in de groene bak!
De meeste huishoudens beschikken over een of 
meerdere groene rolemmers die iedere twee weken 
worden geleegd door Meerlanden. Heeft u tijdelijk 
meer groenafval? U kunt gratis een extra groene 

Groen- en snoeiafval aanbieden in Heemstede
rolemmer aanvragen. Neem hiervoor contact op 
met de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden 
via telefoonnummer 0297-381717.

Gratis inleveren
Snoeiafval kunt u gratis inleveren bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47. Neem 
een geldig legitimatiebewijs mee! Het brengen van 
snoeiafval bij de milieustraat is voor huishoudens 
altijd gratis. Bedrijven en hoveniers moeten wel 
betalen. 

Betaald opgehaald
Meerlanden kan tegen betaling uw snoeiafval thuis 
ophalen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak 
met de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden 
via telefoonnummer 0297-381717. Voor het laten 
ophalen van maximaal 2 kubieke meter snoeiafval 
betaalt u € 20,80 in 2014 en € 21,10 in 2015.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 95-123 het wijzigen 
 van de entree wabonummer 15573, 
 ontvangen 23 september 2014. 
- Amstellaan 1 het verbouwen van een 

bedrijfsruimte tot een appartement 
wabonummer 15574, 

 ontvangen 24 september 2014. 
- Groenendaalkade 2 het kappen van 2 bomen 

wabonummer 15593, 
 ontvangen 24 september 2014. 
- Bronsteeweg 17 het kappen van 1 boom 

wabonummer 15619, 
 ontvangen 24 september 2014.
- Overboslaan 3 het doorbreken van een muur, 

verplaatsen stalen kolom en wijzigen 
 achtergevel wabonummer 15621, 
 ontvangen 26 september 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Händellaan 2A het plaatsen van geluidsschermen 

op het dak rondom hoekmachines 
wabonummer 15737, verzonden 3 oktober 2014. 

- Glipper Dreef 171 het doorbreken van een 
draagmuur en wijzigen voorgevel wabonummer 
14518, verzonden 3 oktober 2014. 

- Reinier van Holylaan 19 het oprichten van een 
woning wabonummer 14243, 

 verzonden 3 oktober 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Wilhelminaplein 4-6 het verbouwen van het 

pand naar 7 woningen wabonummer 8613, 
verzonden 3 oktober 2014. Belanghebbenden 
kunnen uiterlijk 20 november een beroepschrift 
indienen.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

De dagen worden korter, de avonden langer. 
In deze periode worden de meeste inbraken 
gepleegd. Inbrekers zien ‘s avonds aan 
onverlichte huizen dat de bewoners niet thuis 
zijn. Bovendien zijn er minder mensen op 
straat, waardoor er minder goed zicht is op 
verdachte situaties. De gemeente vraagt u mee 
te doen met de campagne tegen inbraken. 
Samen kunnen we er voor zorgen dat we het 
de inbreker niet te makkelijk maken. Om een 
inbraak te voorkomen is het belangrijk dat u de 
volgende maatregelen neemt:

1.  Doe deuren en ramen op slot 
 Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor 

goed hang- en sluitwerk.
2.  Laat uw verlichting aan, 
 ook als u er niet bent
 Verlichting geeft een bewoonde indruk. 

Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de 
buitenlamp niet. 

3.  Doe nooit zomaar open 
 voor onbekenden
 Gebruik raam, deurspion, intercom of 

kierstandhouder. Bij verdachte situaties 
 belt u 112.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/
preventietips.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 16 oktober 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
- 20.00 uur bezwaar tegen de last onder 
   dwangsom Havenstraat 49-51 
   (Touchdown Center) - openbaar -
- 20.30 uur  bezwaar tegen het opleggen van een 
   bestuurlijke boete op grond van de  

  Wet werk en bijstand - niet openbaar - 
- 21.00 uur bezwaar tegen de weigering van 

   bijzondere bijstand op grond van 
   de Wwb - niet openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Handhavingsacties
Verwijdering boottrailer
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een boottrailer zonder kenteken, op 

een gemeentelijke parkeerplaats aan de 
Ringvaartlaan in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde boottrailer 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn boottrailer van de 
weg te verwijderen. Als de betreffende boottrailer 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd, 
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.

Verwijdering fietsen op diverse locaties 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een groene damesfiets, merk Quicksilver, met 
twee lekke banden, aan de Raadhuisstraat ter 
hoogte van nummer 24.

- Een blauw/grijze damesfiets, merk Gazelle, met 
een lekke achterband, aan de Blekersvaartweg 
ter hoogte van de Albert Heijn.

- Een blauwe damesfiets, merk Koga Miyata, met 
twee lekke banden, aan de Blekersvaartweg ter 
hoogte van de Albert Heijn.

- Een lichtgroene damesfiets, merk Batavus Sprint, 
met twee lekke banden, los spatbord en defecte 
rem, aan de Blekersvaartweg ter hoogte van de 
goedereningang van de Blokker.

- Een zwarte damesfiets, zonder merk, met twee 
lekke banden, aan de M. Vaumontlaan ter hoogte 
van nummer 72.

- Een bruine herenfiets, merk Gazelle, met twee 

lekke banden, aan de M. Vaumontlaan ter hoogte 
van nummer 72.

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 eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets 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 zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, 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’.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 26-
09-2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- M. Charradi Dlimi, geboren 26-11-1972, 

Leeghwaterlaan 1
- N.L. van Boekel, geboren 21-04-1986, Rijnlaan 69
- N. Mimon Embarek, geboren 03-06-1965, 

Sportparklaan 58
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 14 augustus 
2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- J.W.E. van Wooning-Compier, geboren 
 20-02-1967, adres Franz Lehárlaan 110

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).

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)




