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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 ons op 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Tentoonstellingen raadhuis
- Bekendmakingen wet 
 milieubeheer
- Omgevingsvergunningen

21 november 20.00 uur: 
Heemsteedse Huizenaanpak
Op 21 november vindt van 20.00 tot 22.30 uur 
de bijeenkomst ‘Heemsteedse Huizenaanpak’ 
plaats in het gemeentehuis van Heemstede. 
Kom ook en weet wat u kunt doen om uw huis 
comfortabeler en energiezuiniger te maken. 
Per woningtype (jaren ’30, ’50, ’70) zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden. De ondernemers en 
medeorganisatoren van deze avond, HeemSteeds 
Duurzamer Wonen, leggen alles haarfijn uit. Ook 
wordt de behoefte voor collectieve inkoop met 
bijbehorende korting geïnventariseerd en helpen 
we huiseigenaren met het definitief maken van het 
energielabel van hun woning. 
Nieuwsgierig en geïnteresseerd geworden? 

Meld u aan via info@heemsteedsduurzamer.nl 
of via 06 579 757 62.

Niet alleen lokaal, maar vooral een regionaal vraagstuk
23 november: Discussieavond over 
drukte op Heemsteedse wegen

Op donderdag 23 november organiseert de 
gemeente Heemstede een avond over de 
verkeersdrukte in Heemstede. Het doel is lokale 
en vooral ook regionale oplossingen te bespreken 
voor de vollopende wegen in Heemstede en 
omgeving. De doorgaande wegen in Heemstede 
worden alsmaar voller en daar hebben niet alleen 
inwoners van Heemstede last van, maar ook de 
weggebruikers van en naar gemeenten als Haarlem, 
Zandvoort, Haarlemmermeer en Bloemendaal. 

Belangrijke verkeersaders
Met de N201 (Zandvoort-Haarlemmermeer) en de 

N208 (Haarlem-Bennebroek/Bollenstreek) lopen 
ook nog eens 2 belangrijke verkeersaders dwars 
door Heemstede. Dagelijks ervaren weggebruikers 
dat het snel vast kan lopen op deze wegen, 
bijvoorbeeld als er ergens anders een wegafsluiting 
is. Dit zal met meer verkeer in de toekomst alleen 
maar erger worden.

Discussie over mogelijke 
oplossingen
Op de bijeenkomst worden zowel korte- als 
langetermijnoplossingen besproken. Enkele 
knelpunten zijn lokaal aan te pakken, de meeste 
oplossingen voor het opstropende verkeer 
kunnen alleen regionaal worden opgepakt. 
Verkeersdeskundigen zijn aanwezig om de 
verkeersproblematiek toe te lichten en te reageren 
op mogelijke oplossingen.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 
23 november 2017 om 20.00 uur in het raadhuis van 
Heemstede, Raadhuisplein 1. Vanaf 19.30 uur is het 
raadhuis open en staat de koffie klaar.
Aanmelden kan tot 16 november, via e-mail: 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 14 023.

18 november Van Merlenvaart Herfstlaan
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. 
Natuurlijk brengt hij met de pieten ook weer een bezoek 
aan Heemstede. Om 11.30 uur meert de boot aan in de Van 
Merlenvaart aan de Herfstlaan (bij het Molentje). Dit jaar zijn er ook 
pieten die glutenvrij snoepgoed uitdelen aan kinderen. U herkent 
ze aan het glutenvrij-logo op hun kleding. Om 12 uur ontvangt 
burgemeester Marianne Heeremans de Sint op het Raadhuisplein. 
Dus, kom meefeesten, dansen en zingen om zo Sinterklaas een 
onvergetelijk welkom te heten in Heemstede! Lees meer over het 
programma via www.heemstede.nl of onze Facebookpagina.



Fietswrakken verwijderd
Op 7 november 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Binnenweg, ter hoogte van 77: 
 een zwarte damesfiets, merk Gazelle
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: 
 een paarse damesfiets, merk Giant
- Koediefslaan, ter hoogte van 1: 
 een merkloze zwarte herenfiets, een 
 blauwe damesfiets, merk Cortina
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: 
 een blauw/grijze damesfiets, merk Gazelle, 
 een zwarte merkloze damesfiets
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 30: 
 een roze kinderfiets, merk Pelikaan, 
 een zwarte merkloze damesfiets
- Händellaan, ter hoogte van 2a: 
 een bronzen damesfiets, merk Select, een zwarte 

damesfiets, merk Limit, een rode damesfiets, 
merk Gazelle, een groene herenfiets, merk Giant

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede. Binnen deze 
periode kan de eigenaar de 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.

Beschikking maatwerkvoorschriften 
Lombokstraat 21-GB26
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan Sahu Wok Express 
v.o.f., Lombokstraat 21-GB26 te Heemstede. De 
maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen 
zonder een vetafscheider en slibvangput is 
toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 16 
november tot 28 december 2017 ter inzage:
- op afspraak bij Omgevingsdienst IJmond op 

werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
-   via www.odijmond
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur (op 

donderdagavond tot 19.30 uur en op vrijdag tot 
13.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 28 december 2017 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem.

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

Vaststelling en publicatie 
EU-geluidsbelastingkaart
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken bekend dat zij op 24 oktober 
2017 een geluidsbelastingkaart hebben vastgesteld 
als bedoeld in artikel 11.6 lid 4 Wet milieubeheer. De 
kaart is te bekijken via www.odijmond.nl 

De verplichting tot het opstellen van een 
geluidsbelastingkaart is opgenomen in de Wet 
milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie 
van de Europese richtlijn omgevingslawaai in 
Nederland. De geluidsbelastingkaart is een weergave 
van de geluidsbelasting in 2016 die veroorzaakt 
wordt door de wegen, spoorwegen en bedrijven in 
of nabij de gemeente. Daarbij wordt ook duidelijk 
gemaakt hoeveel geluidsgevoelige objecten, 

geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden er 
zijn en hoeveel bewoners van woningen in een 
bepaald gebied aan bepaalde waarden van de 
geluidsbelasting worden blootgesteld. Uit de kaart 
blijkt dat de geluidssituatie in Heemstede in 2016 
geen grote verschillen vertoont ten opzichte van de 
vorige geluidskaart van 2011.

Bezwaar en/of beroep
Tegen de vaststelling van de kaart is geen bezwaar 
of beroep mogelijk. De kaart is de basis voor het 
actieplan geluid dat burgemeester en wethouders 
in 2018 gaan opstellen. Het ontwerp van dit plan 
zal in 2018 voor de bewoners worden gepubliceerd, 
waarna zienswijzen kunnen worden gestuurd.

Ontheffing 
kerstbomenverbranding 
2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken bekend dat zij op grond 
van artikel 10.63, tweede lid Wet milieubeheer 
ontheffing heeft verleend aan de gemeente 
Heemstede voor het verbranden van kerstbomen 
op woensdag 10 januari 2018 van 13.00 tot 
24.00 uur op het zogenaamde trapveldje aan de 
Vrijheidsdreef te Heemstede.
 
Ter inzage
De ontheffing is tot 28 december 2017 in te zien in 
de publiekshal van het gemeentehuis.
Tot deze datum kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt tegen deze 
ontheffing bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede, ter attentie van 
afdeling Ruimtelijk beleid.

Kerstmarkt Binnenweg-Raadhuisstraat
Op 10 november 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 17 
december 2017 van 11.00 tot 16.00 uur.

Ook is, volgens artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de Binnenweg tussen de Cloosterlaan en 
de Oosterlaan af te sluiten tussen 6.00 en 18.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Regeling interne wervingsprocedure 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede
Op 4 september 2017 hebben de 
gemeentesecretarissen van Bloemendaal en 
Heemstede de Regeling interne wervingsprocedure 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede 
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op 
1 november 2017. 

De Regeling interne wervingsprocedure gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede, vastgesteld op 30 
juli 2012 is hiermee vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Voorrangskruising 
Binnenweg-
Zandvaartkade
 
Sinds kort is de verkeerssituatie bij de IJzeren 
brug veranderd. Verkeer op de Binnenweg heeft 
voortaan weer voorrang op verkeer dat van rechts 
komt vanaf de Zandvaartkade. Afgelopen week 
zijn de nieuwe haaientanden en verkeersborden 
geplaatst. De aanpassing van de kruising is een van 
de uitvoeringsmaatregelen uit de Visie winkelcentra 
Heemstede. Het ‘rechts heeft voorrang’ principe dat 
gold op de IJzeren Brug was voor veel weggebruikers 
onduidelijk. De maatregel is dan ook genomen om 
de verkeersveiligheid op de kruising te vergroten.



Tentoonstellingen 
raadhuis 
De parels van de Kunstlijn
Tot 30 november 2017 zijn in Burgerzaal de 
veelzijdige en bijzondere ‘parels’ te zien van het 
Kunstlijn-weekeinde. 

Josee van Schuppen
In november exposeert Josee van Schuppen 
in de publiekshal haar schilderijen met de 
thema’s: water, lucht, aarde en vuur.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Irislaan 29, de aanbouw verhogen, wabonummer 

227160, ontvangen 1 november 2017
- Sportparklaan 14, het vergroten van een schuur, 

wabonummer 225860, ontvangen 27 oktober 
2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Bartoklaan 35, het doorbreken van muren, 

wabonummer 217380, verzonden 10 november 
2017

- Caspar Fagellaan 10, het renoveren van het 
woonhuis en plaatsen van een nieuwe trap, 
wabonummer 211560, verzonden 10 november 
2017

- Meer en Boslaan 18, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 221360, verzonden 10 november 
2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

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’.




