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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

Platform vluchtelingen 
aan het werk
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Sint op het dak in Jan van Goyenstraat
Op zaterdag 21 november ‘klimmen’ Sinterklaas 
en de pieten weer het dak op in de Jan van 
Goyenstraat (bij Jantjes speelgoed). Om ongeveer 
16.30 uur komt de bus met de Pietenband de straat 
in rijden en dan begint het feest pas goed. Er wordt 

Donderdagavond 19 november
Bijeenkomst voor bewoners over 
criminaliteit
Op donderdag 19 november 2015 organiseert 
de gemeente Heemstede een bijeenkomst 
voor bewoners van de Dichtersbuurt, 
Spoorbuurt en (deels) Bloemenbuurt over 
criminaliteit. Een ex-rechercheur geeft uitleg 
over diverse vormen van criminaliteit.
Daarna geeft de politie ‘team Kennemerkust’ 
inzicht in de methodes en cijfers van 
woninginbraak in uw wijk. Ook krijgt u tips 
zodat u bepaalde vormen van criminaliteit 
eerder herkent en weet wat u kunt doen om te 
voorkomen dat u slachtoffer wordt.
 

geoefend met zingen en de pieten delen snoep uit 
aan de kinderen.

Kijk voor meer informatie op 
www.janvangoyenstraat.nl 

Tijdens de bijeenkomst komen verschillende 
vormen van criminaliteit en fraude aan de orde zoals 
woningovervallen, babbeltrucs, inbraak, straatroof, 
identiteitsfraude, internetfraude, bankfraude en 
pinpasfraude. Ook leert u hoe u veilig kunt kopen 
op internet en hoe u kunt betalen zonder veel 
risico’s te lopen uw geld kwijt te raken.

De bijeenkomst is in het Coornhert Lyceum, 
Lyceumlaan 1 (hoofdingang) , Haarlem en duurt 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop met koffie vanaf 
19.00 uur.

Meer informatie en aanmelden
Stuur een e-mail naar postbusveiligheid@
heemstede.nl. Vermeld hierin uw naam, 
telefoonnummer en het aantal deelnemers. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 023-5485745. Het aantal 
plaatsen is beperkt, deelname is op volgorde van 
aanmelding. De deelname is in eerste instantie voor 
bewoners van de Dichtersbuurt, Spoorbuurt en 
Bloemenbuurt. Woont u elders in Heemstede en 
wilt u ook graag komen, neem dan even contact op 
via bovengenoemd telefoonnummer.

 Intocht Sinterklaas
 zaterdag 14 november vanaf 11.30 uur

 Heemstede herdenkt
 woensdag 18 november van 18.00-21.00 uur

 Vrijwilligersfeest 
 woensdag 18 november van 19.30-22.00 uur

 CJG workshop gamen en social media
 donderdag 19 november van 20.00-22.00 uur

Kijk voor meer informatie over deze 
evenementen op www.heemstede.nl

Agenda



Nieuwe regelgeving
Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016
Op 27 oktober 2015 heeft het college het 
Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 vastgesteld. 
Hiermee is het Gladheidsbestrijdingsplan 2014-2015 
vervallen.

Uitvoeringsregelingen bij Marktverordening 
Heemstede 2015
Op 22 september 2015 heeft het college de 1e 
en 2e Uitvoeringsregeling Marktverordening 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komen de 
1e en 2e Uitvoeringsregeling Marktverordening, 
vastgesteld bij collegebesluit van 15 maart 2005 en 
8 juli 2003 te vervallen. 

Marktverordening Heemstede 2015
Op 29 oktober 2015 heeft de raad de 
Marktverordening Heemstede 2015 vastgesteld. 
Hiermee komt de Marktverordening gemeente 
Heemstede 2003 te vervallen.

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

Op 3 november 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke 
standplaatsvergunning te verlenen aan de heer 
H. van Baekel voor de verkoop van kerstbomen van 
7 december 2015 tot en met 24 december 2015. 

De vergunning is verleend op grond van artikel 5:18 
van de Algemene Plaatselijke Verordening en wordt 
ingenomen op de parallelweg aan de kop van de 
haven langs de Heemsteedse Dreef. 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 november 2015 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een berging aan de Erasmuslaan 10 
  (openbaar)

20.30 uur bezwaar tegen de verleende 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een hekwerk langs het Kwakelpad 
  (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  realiseren van een dakopbouw aan de 
  woning aan de Landzichtlaan 54 
  (openbaar)

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Tijdelijke standplaatsvergunning voor verkoop kerstbomen

Dit 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.

Zo’n 170 inwoners waren woensdagavond 23 
september aanwezig bij de bijeenkomst in het 
raadhuis die als centrale vraag had: Hoe helpt 
Heemstede vluchtelingen? Deze avond hebben 
14 mensen zich aangemeld om in een platform 
aan de slag te gaan met de suggesties die deze 
avond zijn gedaan. Het platform is inmiddels 2 keer 
bijeengekomen en werkt ideeën uit om de mensen, 
die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen 
en nu in Heemstede zijn komen wonen, zich thuis 
te laten voelen. Zo is het idee uitgewerkt om aan 

de hand van kunst de Nederlandse taal te leren. 
De cursus wordt door vrijwilligers gegeven. Op de 
Dag van de Mensenrechten worden deze nieuwe 
inwoners uitgenodigd voor een diner bij Casca 
waar ze aan kunnen geven waar hun behoefte 
ligt. Het platform werkt veel samen met Stichting 
Vluchtelingenwerk om op deze behoefte in te 
kunnen spelen. Verder buigt het platform zich over 
hoe onderwijs gegeven kan worden en hoe de 
buurt betrokken kan worden bij de huisvesting van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning.  

Platform Vluchtelingen aan het werk

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Julianalaan 3, plaatsen lichtreclame, 

wabonummer 29632, 26 oktober 2015
- Franz Lehárlaan 38, het plaatsen van een erfaf-

scheiding, wabonummer 29733, 29 oktober 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 31, het plaatsen van tijdelijke 

spandoekreclame voor maximaal 6 maanden, 
wabonummer 29034, verzonden 6 november 
2015

- Van Merlenlaan 37, het kappen van een acacia, 
wabonummer 29370, verzonden 6 november 
2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Column ‘Kijk op Nederland’
Om meer begrip te kweken voor het leven in een 
oorlog, te moeten vluchten en hoe het is om als 
buitenstaander in Nederland terecht te komen, 
is een Syrische vluchteling gevraagd een column 
te schrijven. Inmiddels is deze column al vier 
keer geplaatst in De Heemsteder. We kunnen de 
ervaringen en belevenissen lezen van Khaled, die 
in Syrië als journalist werkte en nu een jaar met zijn 
gezin in Bennebroek woont. 
Meer informatie? Zie www.heemstede.nl 
-> Hoe helpt Heemstede Vluchtelingen

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Vaststelling beleidsplan Bruggen en beschoeiingen 2015-2020
Op 29 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het 
beleidsplan Bruggen en beschoeiingen 2015-
2020 vastgesteld. Het plan beschrijft de manier 
waarop het onderhoud en vervanging van bruggen 
en beschoeiingen in de komende 5 jaar wordt 

uitgevoerd. Zo wordt onder andere ingegaan op de 
keuze van materiaalgebruik (keuze voor duurzame 
materialen), de gewenste beeldkwaliteit en de wijze 
van financiering. 

Het plan is in te zien via www.heemstede.nl 
->Politiek en organisatie ->Vergaderstukken-> 
Kalender. 
Kies in de vergaderkalender de raadsvergadering 
van 29 oktober 2015 en bekijk de vergaderstukken.



Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 24 november 2015 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout bevinden. 
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.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 

zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.
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 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering boot Heemsteeds Kanaal 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:
- Een naamloze, groene kunststof boot, in het 

Heemsteeds Kanaal op ligplaats MZK029, ter 
hoogte van de Prinses Beatrixschool.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie 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 verwijderd, 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 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’.




