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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

In deze uitgave:
- Voorlichting alcohol en drugs
- Heemstede herdenkt
- Omgevingsvergunningen

Inloopochtend 
burgemeester 
11 november

Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas 
weer naar Nederland. Natuurlijk brengt hij met 
de pieten ook weer een bezoek aan Heemstede. 
Omstreeks 12.00 uur meert de boot aan in de Van 
Merlenvaart aan de Herfstlaan (bij het Molentje). 
En niet zoals in voorgaande jaren in de haven van 
Heemstede. Reden hiervoor is dat wij vanaf deze 
nieuwe locatie de wandeltocht naar het raadhuis 
veiliger kunnen organiseren. Vanaf 11.30 uur 
hebben we een gezellig programma voorbereid 
met o.a. de goochelpiet, de pietenmuziekband en 
de uitdeelpieten. De burgemeester ontvangt de 
Sint bij het Raadhuis. Dus, kom meefeesten, dansen 
en zingen om zo Sinterklaas een onvergetelijk 
welkom te heten in Heemstede! Lees meer over het 
uitgebreide programma via www.heemstede.nl of 
onze Facebookpagina.

Intocht Sinterklaas

‘Heemstede herdenkt’ op 
woensdag 16 november
Op woensdag 16 november organiseert 
de gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan voor de 
vierde keer een herdenkingsavond voor 
overleden dierbaren. De begraafplaats is 
dan van 18.00 tot 21.00 uur sfeervol verlicht 
met kaarsen en fakkels. Op deze avond heeft 
u de mogelijkheid een ster of hartje met 
een persoonlijke boodschap in de speciale 
herdenkingsboom te hangen. 

In de vernieuwde aula zal het koor Voci Vivaci 
passende muziek ten gehore brengen. Om 19.00 en 
20.00 uur vindt hier een herdenkingsdienst plaats 
waar Aart Mak zal spreken. Harpist Quinten van 
der Zanden speelt deze avond bij de urnenmuur. 
Op de open plek bij de monumententuin is een 
samenzang met medewerking van Yvonne Weijers. 
Dichter Marten Janse draagt gedichten voor bij de 

grafkapel van Van Vollenhoven. De bijeenkomst 
wordt ingeleid door wethouder Heleen Hooij 
(Openbare Ruimte). Er wordt een kopje koffie, thee 
of chocolademelk aangeboden. 
Het complete programma vindt u op 
www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’

Woensdag 16 november
Start kaartverkoop Winterfeest 
kinderboerderij ’t Molentje
Op woensdag 16 november om 14.00 uur 
start op kinderboerderij ‘t Molentje de verkoop 
van toegangskaarten voor het Winterfeest op 
zaterdag 10 december. Het Winterfeest (voorheen 
Herfstbal) is een jaarlijks terugkerend evenement 
voor kinderen tot 10 jaar. Op het sprookjesachtig 
ingerichte terrein beelden fantasiefiguren deze keer 
het verhaal ‘De staf van de tovenaar’ uit. 

Vanaf 17 november kunt u tijdens openingstijden 

toegangskaarten kopen in de publiekshal van het 
raadhuis in Heemstede. De kaarten kosten 
€ 4 per stuk en geven toegang aan 1 volwassene 
en 2 kinderen. Hierbij krijgt u ook 
1 consumptiekaart voor koffie, thee of limonade. 
U kunt kiezen tussen verschillende aanvangstijden, 
vanaf 17.15 uur. Wees er snel bij want op=op!
Kaarten worden uitsluitend in de voorverkoop 
verkocht en niet op de avond zelf. Betaling kan 
alleen met gepast contant geld.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- J. Dixlaan 44, de bouw van een steiger aan 

vaarwater, wabonummer 79734, ontvangen 
 25 oktober 2016 
- Middenstrook Jan van Goyenstraat, realiseren 

standplaats, wabonummer 82735, ontvangen 4 
november 2016

 
Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 10, het wijzigen van de 

bestemming detailhandel naar horeca met een 
gevelterras, wabonummer 71197, ontvangen 

 5 oktober 2016
- Middenstrook Jan van Goyenstraat, realiseren 

standplaats, wabonummer 82735, ontvangen 
 4 november 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef en Bronsteeweg, Vijf 

nieuwbouwwoningen (project Volmaackt), 
plaatsen erfafscheidingen, wabonummer 53768, 
verzonden 2 november 2016

- Huizingalaan 45, het verhogen van de nok, 
optrekken achtergevel en het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 64907, verzonden 4 november 
2016

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning 
Vanwege het feit dat de wettelijke termijn voor het 
beslissen op de aanvraag is verstreken zonder dat 
op de aanvraag is beslist, is op 3 november 2016 van 
rechtswege een omgevingsvergunning verleend 
voor:
- Beethovenlaan 22-24, het vervangen van 2 

losse garages door een samengestelde garage, 
wabonummer 52179, verzonden 7 november 
2016

De aanvraag is in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘Woonwijken noordoost’. De 
plankaart en planvoorschriften laten een maximale 
bouwhoogte toe van 4.00 meter. Volgens het plan is 
de bouwhoogte 4.40 meter. 
De omgevingsvergunning is aangevraagd om 
te mogen afwijken van het bestemmingsplan. 
De overschrijding valt binnen de 10 % afwijking 
waarbinnen het college als voldaan is aan in de 
bestemmingsplanvoorschriften genoemde criteria 
een omgevingsvergunning kan verlenen. 
Omdat de wettelijke beslistermijn is verstreken, is de 
omgevingsvergunning van rechtswege verleend. 
De vergunning treedt pas in werking nadat de 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 
verstreken (zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’) 
Als een bezwaarschrift wordt ingediend wordt de 
werking opgeschort totdat op dit bezwaar is beslist.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Voorlichtingsavond over 
alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren
Op woensdag 16 november van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in samenwerking met het Atheneum 
College Hageveld een voorlichtingsavond 
over het gebruik van alcohol en drugs onder 
jongeren. De (gratis) bijeenkomst is bedoeld 
voor ouders van jongeren tussen 12 en 17 jaar. 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom op College 
Hageveld.

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze 
steeds meer activiteiten ondernemen en mensen 
ontmoeten zonder ouder(s). De verleiding kan dan 
groot zijn. Marion Kooij van Brijder Jeugd Preventie 
vertelt over trends op het gebied van alcohol- en 
drugsgebruik. Hoe u als ouder kunt herkennen 
of uw kind iets gebruikt. En op welke manier u 
effectief het gesprek aangaat met uw kind over dit 
onderwerp. Ook kunt u verschillende soorten drugs 
bekijken. 

Na de pauze deelt verslavingsdeskundige Renée 
Kelder haar kennis en persoonlijke ervaringen over 
drugs en wilskracht. Renée schreef de autobiografie 
‘De parttime-junkie’ over de periode dat zij de drug 
GHB gebruikte. 

Aanmelden
Bij college Hageveld via e-mail college@hageveld.nl.
Vermeld in het onderwerp ‘voorlichtingsbijeenkomst 
alcohol en drugs 16 november’.

Vrijdag 11 november
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 11 november van 
10.00 tot 12.00 uur 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.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 16 november 2016 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De agenda 
van deze vergadering is gewijzigd:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 16 november 2016

- Spreekrecht burgers
- Rapport Rekenkamercommissie “Burgers aan zet 

in Heemstede”
- Intrekken verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen (A-stuk)
- Splitsing Eneco (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Kerstmarkt
Op 4 november 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25
van de Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 
‘Winkelcentrum Heemstede’ voor het houden 
van een kerstmarkt op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat op zondag 11 december 2016 van 
11.00 uur tot 16.00 uur.
Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het parkeerterrein op de 
hoek Raadhuisstraat/Postlaan en de Binnenweg 
tussen de Cloosterlaan en de Oosterlaan ten 
behoeve van de kerstmarkt af te sluiten tussen 
06.00 uur en 18.00 uur. Meer weten? Neem contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoon (023) 5485607.

Fietswrakken 
verwijderd
Op 3 november 2016 zijn in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
onderstaande fietswrakken verwijderd.

Binnenweg ter hoogte van huisnummer:
- 129, een merkloze grijs-rode herenfiets, met 

platte banden
- 148, een zwarte damesfiets, merk Trans du Pain, 

met platte banden
- 153, een merkloze groene damesfiets, met platte 

banden en losse ketting

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen die periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze actie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Nieuwe regelgeving
Op 29 september 2016 heeft de raad de volgende 
regelgeving vastgesteld:
- Nota duurzaamheid 2016 – 2020 Gemeente 

Heemstede. Hiermee komt de Nota 

duurzaamheid 2012-2016 te vervallen. 
- Welstandsnota 2016 Heemstede. Hiermee 

komen de Welstandsnota Heemstede van 11 
oktober 2007 en deelnotitie 1 - Bebouwing en 

deelnotitie 2 -reclame te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Verwijdering vaartuig Zandvaartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede hebben het volgende 
vaartuig aangetroffen:
- een zwarte naamloze stalen boot, in de 

Zandvaart ter hoogte van Haemstedeplein 1, op 
ligplaats ZVK005. De boot ligt half gezonken in 
het water.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 23 november 2016 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan. 
Als het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is weggehaald, wordt het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig ophalen 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.




