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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

Extra vergaderingen 
gemeenteraad 19 oktober

In deze uitgave:
- Vacature Top 3 vrijwilligers
- Handhavingsacties fietsen
- Omgevingsvergunningen

Nominatie Vrijwilligersprijs 2017
Welke vrijwilligersorganisatie 
in Heemstede vindt u TOP?
Ook dit jaar kunt u weer een organisatie voordragen 
voor de Vrijwilligersprijs Heemstede. Dit doet u op 
basis van drie thema’s: Toegankelijk, Ondersteunend 
en Persoonlijk. 

Toegankelijk
Toegankelijk gaat om je welkom voelen binnen 
de organisatie, bereikbaarheid van bestuursleden, 
coördinatoren en/of begeleiders. Het gaat ook om 
open staan van de organisatie voor nieuwe ideeën, 
suggesties en vragen.

Ondersteunend
Wat wordt u geboden aan ondersteuning om 
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te voeren. 
Zijn er trainingen, thema-avonden, is er goede 
begeleiding?

Persoonlijk
Is er aandacht voor u als persoon? Wordt u wel eens 
gevraagd hoe het met u gaat? Hoe het met het 
vrijwilligerswerk dat u doet gaat? Of u het nog naar 
u zin heeft?

Voordragen
Wilt u een Heemsteedse organisatie voordragen? 
Dan kan dat via het online-formulier op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl of 
door een formulier op te vragen via 
vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

De Vrijwilligersprijs 2017 wordt uitgereikt tijdens 
het Vrijwilligersfeest op woensdag 29 november 
2017 in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent 
welkom vanaf 19.30 uur.

Vrijdag 10 november
Binnenlopen bij de burgemeester
Vanwege behandeling van de begroting in de gemeenteraad op 2 en 
3 november is de maandelijkse inloopochtend van burgemeester 
Marianne Heeremans verplaatst naar vrijdag 10 november. U bent 
dan van 10.00 tot 12.00 uur welkom in het raadhuis (graag melden bij de 
publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten 
te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

4 en 5 november
Kunstlijnweekend
In het weekend van 4 en 5 november 2017 zetten 
kunstenaars uit Haarlem en omgeving tussen 11.00 
en 17.00 uur hun deuren open voor het publiek. U 
kunt solo- en groepstentoonstellingen bezoeken 
in open ateliers, galeries en musea. Kijk voor een 
compleet overzicht op www.kunstlijnhaarlem.nl 

Aansluitend is op werkdagen tussen 7 november 
2017 en 30 november in het raadhuis van 
Heemstede de expositie ‘Parels van de Kunstlijn’ 
te zien. Let op: het raadhuis is tijdens het 
Kunstlijnweekend niet open.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
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De gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal zoeken:

Gegevensbeheerder 
geo domein

(36 uur, Heemstede en 
Bloemendaal)

Buitengewoon 
opsporingsambtenaar

(36 uur, Heemstede en per 
1-1-‘18 ook Bloemendaal)

 Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Vrijwilligers voor Heemstede Loop
Op zondag 29 oktober vindt de Heemstede 
Loop weer plaats. Wij zoeken vrijwilligers voor 
diverse ondersteunende werkzaamheden zoals 
inschrijvingen, uitdelen medailles, waterpost en 
rondbrengen bewonersbrieven.

Centralist
Voor een organisatie van aangepast vervoer zoeken 
wij voor de maandagochtend een centralist. 
U maakt afspraken met klanten en verzorgt de 
ritplanningen voor de chauffeurs. U bent zorgvuldig 
bij het maken van de afspraken, communicatief en 
kunt goed omgaan met de computer.

Receptiemedewerker Cruquius 
Museum
U bent het visitekaartje van het museum en heeft 
het eerste contact met de bezoekers; aan de balie 
of telefoon. U regelt de kaart- en winkelverkoop, 
zorgt voor vertoning van de juiste film en geeft een 
korte introductie door het museum. U vertelt dan 
de belangrijkste verhalen over ons stoomgemaal en 
het ontstaan van Haarlemmermeer. 

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 
Vacature Top 3

Extra vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een besloten vergadering op donderdag 19 
oktober 2017, aansluitend aan de openbare 
raadsvergadering van 20.00 uur in de Burgerzaal van 
het raadhuis. Deze vergadering is niet toegankelijk 
voor publiek. Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten raadsvergadering 
 19 oktober 2017
- Bespreken Verslag van Bevindingen 

Vertrouwenscommissie Heemstede 2017
- Aanbeveling burgemeester Heemstede
- Wat verder ter tafel komt

Aansluitend volgt een openbare vergadering met 
de volgende agenda:
- Bekendmaking raadsbesluit Aanbeveling 

Burgemeester Heemstede
- Wat verder ter tafel komt

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Terinzagelegging ontwerp 
omgevingsvergunningen
- Sterrenwacht Kom in mijn Tuin 
 (Wandelbos Groenendaal)
 Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heemstede zijn voornemens om 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen van een kleine sterrenwacht (4,5 m2) in 
het Wandelbos Groenendaal nabij Kom in mijn 
Tuin (kadastraal bekend gemeente Heemstede, 
sectie C, nummer 5136), in afwijking van het 
bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en 
Groene Gebieden’. De gemeenteraad heeft voor 
dit project op 28 september 2017 een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 
afgegeven. 

- Vossenlaan 2 (De Hartekamp)
 Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heemstede zijn voornemens om 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen een stal en schuur op het perceel 
Vossenlaan 2 (De Hartekamp) na sloop van een 
stal en kassen (kadastraal bekend gemeente 
Heemstede, sectie C, nummer 3765), in 
afwijking van het bestemmingsplan “Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden”. De 
gemeenteraad heeft voor dit project op 28 
september 2017 een ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen (VVGB) afgegeven. 

Ontwerp-omgevingsvergunningen en 
VVGB ter inzage
Burgemeester en wethouders delen op grond 
van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) mee dat met ingang van 
donderdag 19 oktober 2017 bovengenoemde 
ontwerp-omgevingsvergunningen en ontwerp-

VVGB met bijbehorende stukken 6 weken ter inzage 
liggen. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de 
ontwerp-omgevingsvergunningen vindt u online via:
- www.heemstede.nl 
- www.ruimtelijkeplannen.nl 
 (NL.IMRO.0397.OVsterrenwacht-0101)
- www.ruimtelijkeplannen.nl 
 (NL.IMRO.0397.OVVossenlaan2-0101) 

Ook liggen de ontwerpen binnen bovengenoemde 
termijn ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
U kunt tot en met woensdag 29 november 
2017 mondeling of schriftelijk zienswijzen over 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunningen geven. 
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester 
en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede of via e-mail gemeente@heemstede.
nl. Voor het mondeling geven van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de heer R. Visser. 
Zijn gegevens vindt u hieronder. Voor zowel de 
schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven op welke 
onderdelen van de ontwerp-omgevingsvergunning 
en/of ontwerp-verklaring van geen bedenkingen de 
zienswijze betrekking heeft. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 
023-548 57 58 of per e-mail gemeente@heemstede.nl

Evenement: Sint op het dak
Op 13 oktober 2017 heeft de burgemeester 
besloten een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor het 
organiseren van ‘Sint op het dak’ in de Jan van 
Goyenstraat op zaterdag 25 november 2017. 
De vergunning is verleend op grond van artikel 2:25 
van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Voor het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven voor 
het afsluiten van de Jan van Goyenstraat (tussen 
de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van 
Ostadeplein) van 16.30 uur tot 19.00 uur.
Voor meer informatie neemt u contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Verwijdering fietswrakken diverse locaties
Binnenweg, ter hoogte van 11:
- een groene herenfiets, merk Sport

Binnenweg, ter hoogte van 62:
- een zwarte damesfiets, merk Limit

Binnenweg, ter hoogte van 77:
- een rode herenfiets, merk Burgers

Binnenweg, ter hoogte van 97:
- een zwarte kinderfiets, merk Giant

Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 31:
- een blauwe damesfiets, merk Sparta

Koediefslaan, ter hoogte van 1:
- een merkloze zwarte herenfiets
- een blauwe damesfiets, merk Cortina

Oosterlaan, ter hoogte van 2:
- een paarse damesfiets, merk Giant
- een grijze herenfiets, merk Batavus

Spaarnzichtlaan, ter hoogte van 1:
- een blauw/grijze herenfiets, merk Batavus
- een zwarte damesfiets, merk Fongers

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 13a:
- een zwart/grijze herenfiets, merk Batavus

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 18:
- een grijze herenfiets, merk Gazelle

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25:
- een blauw/grijze damesfiets, merk Gazelle
- een merkloze zwarte damesfiets

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 30:
- een roze kinderfiets, merk Pelikaan
- een merkloze zwarte damesfiets

Händellaan, ter hoogte van 2a:
- een bronzen damesfiets, merk Select
- een zwarte damesfiets, merk Limit
- een merkloze zwarte herenfiets
- een rode damesfiets, merk Gazelle
- een groene herenfiets, merk Giant

Händellaan, ter hoogte van 120:
- een zwarte damesfiets, merk BSP

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is 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 1 november 2017 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 te Heemstede tegen 
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering fietswrakken 
Stationsomgeving
Op dinsdag 31 oktober 2017 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
fietswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 

wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden 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 te Heemstede tegen betaling van 
de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Uitschrijvingen basis-
registratie personen (BRP)
Voorgenomen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 12 oktober 2017 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:

- Nok Nani, geboren 06-02-1983, 
 Kerklaan 19

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot 29 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).

Uitgeschreven
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 25 augustus 
2017 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- S. Verdoorn, geboren 03-04-1981, 
 Overijssellaan 275
- M.G.M. Vallée, geboren 14-12-1987, 
 Binnenweg 129 A

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 
tot 29 november 2017 bezwaar maken. Zie rubriek: 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 37, het vergroten van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
214696, ontvangen 3 oktober 2017

- Raadhuisplein 1, het plaatsen van een trapleuning 
in het trappenhuis van het oude raadhuis, 
wabonummer 215301, ontvangen 3 oktober 2017

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

Verleende omgevingsvergunning
- Borneostraat 3 + 5, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 179338, verzonden 
12 oktober 2017

Meldingen 
Activiteitenbesluit 
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van Burgemeester 
en Wethouders van Heemstede bekend dat de 
volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer:
- Excellent ongediertebestrijding, Herenweg 29K
- Pit Point CNG B.V., Cruquiusweg 31TA
- Restaurant MT, Zandvoortselaan 139
- Degla Catering, Drieherenlaan 31A
- De Frietbandiet, Glipperweg 0-ong.
- Sahu Wok Express, Lombokstraat 21 GB26

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

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’



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’.




