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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 
19 oktober

In deze uitgave:
- Uitschrijvingen BRP
- Verkeersbesluit 
- Omgevingsvergunningen

Samen maken we de nieuwe film over 
Heemstede!
Samen met u willen wij een film maken die laat zien waarom het hier zo heerlijk wonen is. En 
welke voorzieningen en activiteiten Heemstede allemaal te bieden heeft. Stuur uw filmpjes voor 
1 november naar ons op via WhatsApp: 06 46 18 78 29. Dit mogen ook al bestaande filmpjes 
zijn. Met dit beeldmateriaal willen we een promotie/voorlichtingsfilm maken. Voor en door 
Heemstedenaren!

Waar moet u op letten
- een filmpje gemaakt met smartphone of tablet is goed genoeg
- een filmpje duurt minimaal 5 seconden en maximaal 1 minuut 
 (of een link naar een langere film, bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo)
- is horizontaal/liggend gefilmd
- let op de privacy van anderen, vraag indien nodig toestemming
- stuur alleen beelden die de gemeente zonder toestemming van derden mag gebruiken (rechtenvrij)

Workshop Omgaan met 
emoties van tieners
Op woensdag 8 november van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
de workshop ‘Omgaan met emoties van tieners’. 
Deze gratis workshop vindt plaats in het raadhuis 
van Heemstede en is speciaal voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. 

Als er iets gebeurt waardoor tieners van streek 

raken, is het van belang dat ze leren zichzelf te 
kalmeren. Ouders kunnen hun tiener helpen 
de juiste ondersteuning te bieden, zonder 
opdringerig te zijn. Er worden praktische 
suggesties gegeven over hoe je als ouder 
je tiener kan leren omgaan met emoties. 
Inschrijven gaat via www.cjgheemstede.nl
Klik op de link ‘Themabijeenkomsten’ en ‘cursussen’.
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Ben jij voorbereid
op criminaliteit?
Kijk voor meer tips op
deweekvandeveiligheid.nl

Als je met z’n tweeën bent, 
denken overvallers ook twee  
keer na of ze je willen beroven. 

Want cybercrime komt veel meer voor dan je denkt.

Denk aan het RAAK-principe mocht 
je worden overvallen: Rustig blijven, 
Accepteren, Afgeven en goed Kijken.

Door regelmatig de kassa te legen, 
voorkom je diefstal.

Als je iedereen gastvrij ontvangt,  
zijn dieven niet meer anoniem.  

Laat al het personeel een 
veiligheidscursus volgen. 
Dan weet iedereen hoe ze moeten 
reageren op agressie en geweld.

GROETEN
OOGCONTACT
AANSPREKEN
LUISTEREN

PINNEN?
JA GRAAG

Meer pinnen, betekent  
minder geld in de kassa. 

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
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Deze week is de landelijke Week van de 

Veiligheid. De gemeente Heemstede geeft 

dan extra aandacht aan de veiligheid van 

inwoners en ondernemers. Volg ons via 

Twitter en Facebook en ontvang tot en met 

zondag elke dag een veiligheidstip!
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Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 19 oktober 2017 in 
het raadhuis aan het Raadhuisplein 1:

20.00 uur bezwaar tegen het buiten behandeling 
  stellen van een aanvraag om een 
  uitkering Participatiewet - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een reclamezuil aan de Herenweg 
  180 - openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen de vaststelling van het 
  programma en overzicht voorzieningen 
  huisvesting onderwijs 2017 - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Uitschrijvingen basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 06-10-2017: B.J. Slisser, 
 geboren 30-03-1999, Molenwerfslaan 14 
- Per 23-08-2017: R.J. Lute, 
 geboren 04-07-1994, Binnenweg 102

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot 22 november 2017 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 personen per 17 augustus 
2017 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- N.A.M.B. Rashwan, 
 geboren 02-11-1995, Dr. J.R. Thorbeckelaan 146
- A. Koudiss, 
 geboren 19-10-1991, Overijssellaan 93

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 
22 november 2017 bezwaar maken bij het college 
van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Bezwaar maken’. 

Instellen voorrangsregeling kruispunt 
Zandvaartkade-Binnenweg
Het instellen van een voorrangsregeling op het 
kruispunt Zandvaartkade-Binnenweg waarbij het 
verkeer vanaf de Zandvaartkade voorrang moet 
verlenen aan verkeer op de Binnenweg. 

De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
3 oktober 2017 zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis. 
Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Casper Fagellaan 10, het renoveren van 

het woonhuis en plaatsen van een trap, 
wabonummer 211560, ontvangen 22 september 
2017

- Rembrandtlaan 7, aanpassing constructieve 
begane grondvloer in een betonnen vloer, 
wabonummer 212013, ontvangen 25 september 
2017

- Celebesstraat 18, het recht optrekken van 
de achtergevel en plaatsen dakopbouw, 
wabonummer 212333, ontvangen 26 september 
2017

- Lombokstraat 10, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 212774, ontvangen 
28 september 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Nicolaas Beetslaan tussen 5 en 9, het in 

afwijking gebruiken van een stuk grond met de 
bestemming maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
de bestemming wonen, wabonummer 204519, 
ontvangen 12 september 2017 

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
- Nicolaas Beetslaan tussen 5 en 9, het in 

afwijking gebruiken van een stuk grond met de 
bestemming maatschappelijke doeleinden t.b.v. 
de bestemming wonen, wabonummer 204519, 
ontvangen 12 september 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
- Binnenweg 51, het plaatsen van 2 dakkapellen 

op het voorgeveldakvlak en 1 dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 204591, 
verzonden 6 oktober 2017

- Prinsenlaan 83, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 207379, verzonden 6 oktober 
2017

- W. Denijslaan 7, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 200762, 
verzonden 6 oktober 2017

- Van Merlenlaan 4A, het kappen van twee Tsuga’s, 
wabonummer 197497, verzonden 6 oktober 2017

- Zandvoortselaan 35, het inkorten van het 
dakterras, wabonummer 208960, 

 verzonden 6 oktober 2017
- Bartoklaan 1, het plaatsen van airco-units boven 

het restaurant, wabonummer 204410, verzonden 
6 oktober 2017

- Javalaan 69, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 179486, verzonden 6 oktober 2017

- Havenstraat 49, het plaatsen van een 
luchtbehandelingsinstallatie op het dak, 
wabonummer179718, verzonden 6 oktober 2017

- Kadijk 40, twee bruggen worden vervangen door 
twee nieuwe bruggen, wabonummer 210581, 
verzonden 6 oktober 2017

- Havenstraat 61, het uitbreiden van het woonhuis 
op de 1e verdieping, wabonummer 186899, 
verzonden 6 oktober 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’. 

Weigering omgevingsvergunning
- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen 

van een dakopbouw en dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 171688, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 9 
oktober 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’

Plaatsing mobiele puinbreekinstallatie 
Havendreef
Het plaatsen van een mobiele puinbreekinstallatie 
bij het bouwproject Havendreef in de periode van 
28 november 2017 tot en met 28 februari 2018 van 
maandag tot en met vrijdag 07.00 uur tot 16.00 
uur. Er zijn geen mogelijkheden voor zienswijzen of 
bezwaren.



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 19 oktober
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 19 oktober 
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 
 19 oktober 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Ontwikkeling Integraal Huisvestingsplan 

Basisscholen (IHP)
- Vaststellen bestemmingsplan Reggelaan 14 

 te Heemstede
- Omgevingsvergunning en verklaring van 

geen bedenkingen inloopstal Leidsevaartweg 
ongenummerd (W. van Zadel & Co BV) - 
onder voorbehoud van bespreking in de 
raadscommissie Ruimte van 9 oktober 2017

- Najaarsnota 2017 - onder voorbehoud van 
bespreking in raadscommissie Middelen 

 van 16 oktober 2017

Hamerpunt: 
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2017

Overige punten:
- 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 e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl




