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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:
- Binnenlopen bij de 
 burgemeester
- Omgevingsvergunningen

Vergadering 
gemeenteraad
24 november

In verband met de uitbraak van vogelgriep in 
Nederland is kinderboerderij ‘t Molentje beperkt 
toegankelijk voor publiek. Ook is het Winterfeest 
verplaatst naar 21 januari 2017.

Beperkte toegang 
- Voor de grote volière staat een hek zodat de 

vogels alleen op gepaste afstand bekeken 
kunnen worden. 

- Het gebouw Vilapien en het omliggende terrein 
waar de kippenhokken staan is afgesloten.

- Er is een tijdelijke constructie gemaakt voor de 
tamme ganzen.

De rest van het kinderboerderijterrein blijft gewoon 
toegankelijk. Wij volgen de landelijke regelingen op 
de voet voor mogelijke andere aanpassingen. 

Verplaatsen Winterfeest
In overleg met de Stichting Vrienden 

Maatregelen kinderboerderij ’t Molentje 
naar aanleiding vogelgriep

Woensdagmiddag 30 november
Sinterklaas op weekmarkt 
Valkenburgerlaan
Op 30 november tussen 13.30 uur en 15.00 uur brengt Sinterklaas een 
bezoek de weekmarkt op de Valkenburgerlaan. Traditioneel deelt Piet 
snoepgoed uit en kinderen mogen op een speciale podiumwagen op de 
foto met Sint en Piet.

Gratis winkelen op de markt
Op 16, 23 en 30 november delen verschillende marktkooplieden folders uit 
aan klanten. In deze folders staat een formulier waarmee u kunt meedoen 
aan een loting. Sinterklaas maakt op 30 november uit de binnengekomen 
formulieren een winnaar bekend. Deze mag, begeleid door Piet, direct met 
een kruiwagen gratis boodschappen op de markt doen.

Kinderboerderij Heemstede is besloten het 
Winterfeest te verplaatsen naar 21 januari 2017. We 
verwachten dat de wettelijke maatregelen dan niet 
meer actief zijn. Informatie over de kaartverkoop 
voor het Winterfeest volgt begin januari 2017.

Heemstede heeft een aantal openbare 
parkeerplaatsen met een oplaadpaal. Iedereen kan 
hier in een paar uur tijd de elektrische auto opladen. 
Sommige auto’s staan lange tijd geparkeerd bij 
zo’n laadpaal, bijvoorbeeld van zes uur ’s avonds 
tot de volgende ochtend. Zij blokkeren daarmee 
voor andere elektrische rijders het gebruik van 
het oplaadpunt. Op sommige plaatsen is al een 
WhatsApp groep ontstaan, waarin bezitters van 
elektrische auto’s elkaar een seintje geven als de 
laadpaal nodig is of juist weer beschikbaar. Waar dat 
nog niet gebeurd is, geven wij deze tip graag door. 
Houd elkaar via WhatsApp op de hoogte zodat 
iedereen in gelijke mate gebruik kan maken van de 
laadplekken. Overigens is het de verwachting dat 

er volgend jaar meer openbare oplaadpunten bij 
komen.

Vorm een WhatsApp-groep voor gebruik 
oplaadpunt elektrische auto’s



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 109B, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 83395, ontvangen 
5 november 2016

- Irislaan 20, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 84737, ontvangen 

 8 november 2016
- Binnenweg 37, het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 84697, ontvangen 
 8 november 2016
- Franz Lehárlaan 147, het doorbreken van een 

muur en plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 83138,

- Glipperweg 67, het aanpassen van het balkon 
aan de voorzijde, wabonummer 86209, 
ontvangen 11 november 2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Brederolaan 3, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 76848, 
ontvangen 20 oktober 

- Chrysanthemumlaan 29, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
79212, ontvangen 22 oktober 2016 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 67, het aanpassen van het balkon 

aan de voorzijde, wabonummer 86209, 
verzonden 18 november 2016

- Franz Lehárlaan 23, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 70583, verzonden 

 18 november 2016
- Franz Lehárlaan 1, het plaatsen van een raam in 

de badkamer, wabonummer 65544, verzonden 
18 november 2016

- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 73728, 

 verzonden 18 november 2016
- Jan van den Bergstraat 20, uitbreiden in 

de verdiepingslaag, wabonummer 71489, 
verzonden 18 november 2016

- Anna Blamanlaan 22, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 78540, verzonden 

 18 november 2016
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Vrijdag 2 december
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 2 december 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 gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 24 november 
2016 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de gewijzigde agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering  

24 november 2016
- Vragenuur

Hamerpunten:
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019
- Vangnetuitkering Participatiewet 2016
- Intrekken Verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen

Op 8 november 2016 heeft het college het 
Gladheidbestrijdingsplan gemeente Heemstede 
2016-2017 vastgesteld. Hiermee komt het 

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 te vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Verwijdering 
vaartuig Jaagpad
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen:
- Een naamloze kajuitboot met wit dek en rode 

romp, in het Heemsteeds Kanaal aan het Jaagpad 
ter hoogte van de Offenbachlaan, op ligplaats 
MZK056. 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt
de eigenaar van dit vaartuig tot en met 2 december 
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.

Gladheidbestrijdingsplan 2016-2017

Bespreekpunten:
- Nota Bodembeheer regio IJmond
- Financiering uitvoering Plan van Aanpak 

Manpadslaangebied

Overige punten:
- Benoemen raadsleden D66 in raadscommissie 

Middelen
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 november 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 
(023) 5485646 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl



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’.




