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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 Heemstede via
Facebook en Twitter
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Raad bespreekt begroting gemeente op 
2 en 3 november 
Wat zijn de inkomsten van de gemeente en waar 
geven we het aan uit? En wat zijn de woonlasten 
voor een gemiddelde woning in Heemstede? Dit 
staat in de gemeentelijke begroting voor 2018. 
Op donderdagavond 2 november vanaf 19.30 
uur en vrijdagmiddag 3 november vanaf 13.00 
uur bespreekt de gemeenteraad de begroting. U 
bent van harte welkom om de vergadering (in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) 
als toehoorder bij te wonen. 

Op www.heemstede.nl/begroting2018 vindt u 
de complete begroting, waar u digitaal doorheen 
kunt ‘klikken’.

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.

4 en 5 november 
Kunstlijnweekend

Iedereen heeft 
wel een idee!
Iedereen uit Heemstede met een goed 
idee voor de straat, de buurt of zelfs 
heel Heemstede maakt kans op 500 
euro. Dus doe mee! Met het winnende 
idee gaan we samen aan de slag. Meer 
info en voorwaarden? 
Kijk op: www.heemstede.nl/idee 
Indienen voor 4 december.

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.



Val jij op in 
Heemstede?
De fietser is een kwetsbare deelnemer 
aan het verkeer. Zien en gezien worden 
is voor fietsers daarom van groot 
belang. Met de ‘donkere dagen’ in het 
vooruitzicht is het goed om aandacht 
te besteden aan goed werkende 
fietsverlichting. Controleer je verlichting 
voordat je de weg op gaat. Een boete 
voor het rijden zonder licht (voor 
kinderen tot 16 jaar) is € 37. Voor een 
volwassene is dit € 64.

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.

Ook voor Heemsteedse zzp’ers
Bijeenkomst ‘Succesvol zzp’en’ 
in Haarlem
Op woensdag 15 november organiseert de Kamer van Koophandel samen met 
Gemeente Haarlem het event ‘Succesvol zzp’en’. Van 17.00 tot 21.00 uur kunnen 
ondernemers presentaties bijwonen, de informatiemarkt bezoeken en netwerken met collega-
ondernemers. Deze gratis bijeenkomst vindt plaats in de Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2, 
2011 GR Haarlem. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.kvk.nl/zzpevent

Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een 
verbouwing in uw straat komt? Of dat uw buurman 
een uitbouw gaat maken? 
Met de Omgevingsalert-app kunt u snel op de 
hoogte blijven van de laatste bekendmakingen en 
omgevingsvergunningen. Download de gratis app 
in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Handige app voor 
bekendmakingen

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
Herenweg
- ter hoogte van bushalte Eykmanlaan: een 

merkloze zwarte damesfiets
- ter hoogte van bushalte Kadijk: een blauwe 

herenfiets, merk Sparta en een zwarte 
damesfiets, merk Old Fashion

- ter hoogte van 141: een zwarte damesfiets, 
 merk Azonic

Meijerslaan
- ter hoogte van 154: een zwarte damesfiets, merk 

Robuust, een witte damesfiets, merk Sparta en 
een zwarte damesfiets, merk Loveland

Maaslaan
- ter hoogte van 2: een zwarte herenfiets, 
 merk On the Road

Glipper Dreef
- ter hoogte van 125: een grijze damesfiets, 
 merk Batavus

Laan van Bloemenhove
- ter hoogte van 34: een groene damesfiets, 
 merk Yamaha

Zandvoortselaan
- ter hoogte van 12: een zwart/grijze damesfiets, 

merk Oxford, een groene damesfiets, merk Sparta 
en een zwarte merkloze damesfiets

- ter hoogte van 67: een witte damesfiets, 
 merk Highlander
- ter hoogte van 73: een zwarte damesfiets, merk 

President, een groene herenfiets, merk Oscar, een 
merkloze zwarte damesfiets en een merkloze 
roze damesfiets

- ter hoogte van 119: een zwarte merkloze 
damesfiets

- ter hoogte van 160: een bruine damesfiets, 
 merk Gazelle
- ter hoogte van 169: een zwart/grijze damesfiets, 

merk Eleganca, een zwarte merkloze damesfiets 

Van den Eijndekade
- ter hoogte van 1: een grijze herenfiets, merk 

Gazelle, een grijze damesfiets, merk City Lady, 
een groene damesfiets, merk Gazelle, een blauwe 
damesfiets, merk Puch

- ter hoogte van 91: een rode merkloze damesfiets 
en een paarse damesfiets, merk Fashion

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 ik een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 15 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.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 
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Bestemmingsplan ‘Reggelaan 14 
te Heemstede’ vastgesteld
Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en wethouders 
van Heemstede bekend dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan ‘Reggelaan 14 te Heemstede’ met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPReggelaan14-0201 op 19 
oktober 2017 heeft vastgesteld. 

Waarvoor is het bestemmingsplan opgesteld? 
Het perceel Reggelaan 14 (bestaande uit 14 en 
14a) was jaren in gebruik voor een peuterspeelzaal, 
maar dat gebruik is beëindigd. Momenteel 
wordt het gebouw gebruikt voor de huisvesting 
van statushouders. Per 1 juli 2018 houdt dat 
gebruik op. Het perceel is daarna niet langer 
nodig voor gemeentelijke doeleinden en kan 
om die reden worden verkocht. Het perceel 
wordt geschikt gemaakt voor de bouw van 
een duurzame woning. Om het gebruik en de 
bouwmogelijkheden op het perceel te wijzigen, is 
een bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien? 
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ga naar “Een plan bekijken” en dan naar 
“Bestemmingsplannen”. Klik vervolgens op ‘ID’ en vul 
‘NL.IMRO.0397.BPReggelaan14-0201’ in om het plan 
te bekijken.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt van 
donderdag 2 november 2017 tot en met woensdag 
13 december 2017 ter inzage in de publiekshal van 
het raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen van 
donderdag 2 november tot en met woensdag 13 
december 2017 tegen dit besluit beroep instellen. 

Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 
mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunt u ook digitaal in beroep gaan. Dat kan 
alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail.
Als beroep wordt ingesteld kan ook een verzoek 
om voorlopige voorziening (schorsing) worden 
gevraagd bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, als 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn, behalve als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met de heer R. Visser via 
telefoonnummer 023 -548 57 58. U kunt ook een 
e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met 
vermelding van ‘Reggelaan 14’.

Verwijdering 
gemeentelijke bomen 
Eykmanlaan
- 6 essen in de zuidelijke groenstrook langs 

de Eykmanlaan, tussen Romeinlaan en 
Kohnstammlaan. De bomen zijn sterk aangetast 
door de essentaksterfte. Herplant met andere 
boomsoort en renovatie groenstrook volgen in 
het najaar van 2018.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
15 november 2017 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via 023- 548 57 78. 
Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk 
handelen, waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Intocht Sinterklaas
Op 30 oktober 2017 heeft de burgemeester 
besloten een vergunning te verlenen voor de 
intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 
2017. De vergunning is verleend op grond 
van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening. In verband hiermee zal op zaterdag 18 
november 2017, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de Herfstlaan (tussen Groenendaalkade en 
Valkenburgerlaan/Glipper Dreef ) en de Molenlaan 
(vanaf Zomerlaan) van 11.00 uur tot 12.30 uur 
afgesloten worden voor autoverkeer. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Algemene & Juridische Zaken via telefoonnummer 
(023) 548 56 07.

Aankomst met de boot
Om 11.30 uur meert de boot aan in de Van 
Merlenvaart aan de Herfstlaan (bij het Molentje). 
Om 12 uur ontvangt burgemeester Marianne 
Heeremans de Sint op het Raadhuisplein. 
Lees meer over het uitgebreide programma via 
www.heemstede.nl of onze Facebookpagina.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats 

nabij Händellaan 172 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor 
de bewoner

De volledige tekst van dit verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot en 
met 8 december ter inzage in het raadhuis van 
Heemstede. Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaar maken. Zie hiervoor Inzien, 
reageren, bezwaar maken.

Ontwerpbesluiten kinderdagverblijf 
Johan Wagenaarlaan 1
Weigeren permanente omgevingsvergunning, 
verlenen tijdelijke omgevingsvergunning 
en gedogen kinderdagverblijf Johan 
Wagenaarlaan 1.

Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding 
kinderdag verblijf van 10 naar 14 kinderen
91850 uitbreiding kinderdag verblijf
  Johan Wagenaarlaan 1

Het kinderdagverblijf is al enige tijd in gebruik 
voor 10 kinderen. Voor 14 kinderen is een 
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik 
bouwwerken vereist. Het gebruik is echter 
ook in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning om 
af te wijken van het bestemmingsplan wordt niet 
verleend.
De gemeente heeft echter eerder bij de eigenaresse 
het vertrouwen gewekt dat een kinderdagverblijf is 
toegestaan binnen het bestemmingsplan. Daarom 
wordt het bestaande gebruik voor 10 kinderen 

gedoogd. Omdat al afspraken zijn gemaakt voor 14 
kinderen geven wij tot 1 april 2018 de tijd hiervoor 
andere oplossingen te zoeken. Omdat voor meer 
dan 10 kinderen een vergunning voor brandveilig 
gebruik noodzakelijk is willen wij dit tijdelijk 
vergunnen.

Drie ontwerpbesluiten, indienen zienswijzen 
mogelijk
De volgende ontwerpbesluiten liggen van 
donderdag 2 november tot en met woensdag 13 
december 2017 ter inzage. In deze periode kunnen 
belanghebbenden zienswijzen indienen.

Op de aanvraag: 
- Weigering van een permanente 

omgevingsvergunning voor het kinderdagverblijf
- Verlenen tijdelijke omgevingsvergunning voor 

het kinderdagverblijf tot 1 april 2018 voor 
maximaal 14 kinderen

- Gedogen kinderdagverblijf voor maximaal 
 10 kinderen vanaf 1 april 2018



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Adriaan van Ostadeplein voor 4, het realiseren 

van een standplaats voor een visverkoopwagen, 
wabonummer 222779, ontvangen 19 oktober 
2017

- Glipper Dreef 185 + 187, het wijzigen van de 
entree, wabonummer 220079, ontvangen 

 12 oktober 2017
- Jan van Goyenstraat 29, het vervangen 

van de voorgevelpui voor een nieuwe met 
schuifvouwwandconstructie en nieuwe 
gevelbekleding, wabonummer 222440, 
ontvangen 19 oktober 2017

- Meer en Boslaan 18, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 221360, ontvangen 17 oktober 
2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is op dit 
moment nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Erasmuslaan 12, ontheffing voor gebruik stuk 

grond als tuin en plaatsen erfafscheiding met 
poort, wabonummer 203400, verzonden 

 27 oktober 2017

- Haringvlietplantsoen 6, het dichtzetten van 
het tussenstuk tussen woning en berging, 
wabonummer 211441, verzonden 27 oktober 
2017

- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van de 1e 
verdieping, wabonummer 143114, verzonden 

 27 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’.




