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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
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- Handige app voor 
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- Omgevingsvergunningen

www.heemstede.nl is vernieuwd

Vrijdag 1 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 1 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.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3 - november 2017
Bestuurslid De Zonnebloem
Als taak heb je het ontwikkelen, organiseren 
en voorbereiden van activiteiten, excursies en 
evenementen voor mensen met een fysieke 
beperking.

Bingovrijwilligers
We zoeken naar een enthousiaste groep vrijwilligers 
die de organisatie op zich wil nemen van een 
maandelijkse bingo in een verzorgingshuis. Naast 
het draaien van de bingo doe je ook de inkoop van 
de kleine prijzen.

Jobcoach Vluchtelingenwerk
Je biedt maatwerk aan vluchtelingen om 
via passende bezigheden aan een beter 
toekomstperspectief te werken door o.a. één op 
één begeleiding en plaatsing naar vrijwilligerswerk, 

stages, opleiding, werkervaringsplaatsen of betaald 
werk. Ook zoek en benader je actief bedrijven en 
opleidingen. 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Vrijwilligersfeest
Op woensdag 29 november van 19.30 tot 21.30 uur geeft de gemeente Heemstede, in 
samenwerking met WIJ Heemstede, in het raadhuis een feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers. 
Jaarlijks waarderen wij zo hun enthousiasme en inzet. Tijdens dit feest wordt ook de winnaar van 
de Vrijwilligersprijs Heemstede 2017 bekend gemaakt.
Je bent als vrijwilliger van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Er is volop gelegenheid voor 
leuke ontmoetingen, omlijst met muziek en lekkere hapjes en drankjes! Aanmelden is niet nodig.

Sinds maandag 20 november heeft de 
gemeente Heemstede een nieuwe website. Dit 
is een zogenaamde toptakenwebsite waarbij het 
uitgangspunt is dat de bezoeker zo snel mogelijk 
vindt wat hij zoekt. De belangrijkste (top)taken 
staan steeds centraal. Gebruikers van een website 
willen zo snel mogelijk doen waarvoor ze naar de 
website komen. Een nieuw paspoort aanvragen, 
een verhuizing doorgeven of een afspraak maken 
bijvoorbeeld. Daarnaast zijn de teksten kort, helder 
en actief geschreven: waar gaat het over, wat moet 
ik doen/meenemen en wat kost het. 
Vragen of suggesties? 
Stuur ze naar onlineteam@heemstede.nl

In januari 2018 is er geen inloopochtend. Na benoeming van Astrid Nienhuis als nieuwe burgemeester, 
gaat zij zich oriënteren op de manier waarop zij invulling geeft aan deze inloopochtend.



Beschikking maatwerkvoorschriften 
Drieherenlaan 31A
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 Degla 
Catering, Drieherenlaan 31A te Heemstede. De 
maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen 
zonder een vetafscheider en slibvangput is 
toegestaan, omdat dit geen nadelige gevolgen 
heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt van 23 november 2017 tot 
4 januari 2018 ter inzage:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt u op 

werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch 
een afspraak maken.

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur 

 (op donderdagavond tot 19.30 uur en op 
 vrijdag tot 13.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 4 januari 2018 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

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 30 november 2017 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen een besluit tot plaatsing 
  van 2 laadpalen aan de Franz Lehárlaan 
  tussen huisnummers 23 en 25 - openbaar -
20.30 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van airco units op het dak van een 

  restaurant aan de Bartoklaan 1 - openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 
  bijzondere bijstand - openbaar - 
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda vindt u, op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting, via 
www.gemeenteraad.heemstede.nl. Neem voor 
meer informatie contact op met de afdeling 
Algemene & Juridische Zaken, (023) 5485 607.

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
Op 16 november 2017 zijn in opdracht van 
burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:
- Herenweg, ter hoogte van bushalte Eykmanlaan: 

een zwarte merkloze herenfiets
- Herenweg, ter hoogte van bushalte Kadijk: 
 een blauwe herenfiets, merk Sparta, 
 een zwarte damesfiets, merk Old Fashion
- Meijerslaan, ter hoogte van 154: 
 een witte damesfiets, merk Sparta
- Laan van Bloemenhove, ter hoogte van 34: 
 een groene damesfiets, merk Yamaha
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 12: 
 een zwart/grijze damesfiets, merk Oxford 
 en een groene damesfiets, merk Sparta
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 67: 
 een witte damesfiets, merk Highlander
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 169: 
 een zwart/grijze damesfiets, merk Elegance 
 en een zwarte merkloze damesfiets
- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: 
 een grijze herenfiets, merk Gazelle, 
 een grijze damesfiets, merk City Lady 
 en een blauwe damesfiets, merk Puch
- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: 
 een rode merkloze damesfiets en 
 een paarse damesfiets, merk Fashion

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47. Binnen deze periode kan 
de eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijderde aanhangwagen
Op 14 november 2017 is in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders een 
merkloze enkelassige aanhangwagen (kenteken 
94-GZ-FT) verwijderd aan de Ringvaartlaan 4, ter 
hoogte van de parkeervakken RCH-Pinguins.
De aanhangwagen is 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 aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Voornemen verwijdering aanhangwagen
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen de 
parkeervakken ter hoogte van Ir. Lelylaan 57
- Een eenassige open aanhangwagen 
 met houten opbouw, zonder kenteken 

Op grond van artikel 5:6 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden 
een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor 
andere doeleinden wordt gebruikt langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van de 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
De eigenaar van deze aanhangwagen krijgt tot en 
met 6 december 2017 de gelegenheid
de aanhangwagen te verwijderen.

Bestuursdwang
Als de aanhangwagen binnen bovengenoemde 
termijn niet is verwijderd, wordt deze 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 aanhangwagen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als de aanhangwagen na deze 
13 weken niet is opgehaald, zullen burgemeester 
en wethouders overwegen de aanhangwagen te 
verkopen of te vernietigen.

Heeft u vragen over deze bovenstaande acties, 
neem dan contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

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

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



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’.

Huisvestingsverordening 
Zuid-Kennemerland/
IJmond: Heemstede 2017
Op 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de 
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
IJmond: Heemstede 2017 vastgesteld. Deze 
verordening treedt met terugwerkende kracht in 
werking op 1 april 2017. De Huisvestingsverordening 
Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2015 is 
hiermee vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

In/uitrit Herenweg 175
Op 16 november 2017 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-en 
uitrit aan te leggen bij Herenweg 175, 2106 MH 
Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 119A, verlengen balkon, de dakkapellen 

aanpassen en wijzigen achtergevel, wabonummer 
240240, ontvangen 2 november 2017

- Molenlaan 13, het vervangen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en wijzigen 
portaalconstructie, wabonummer 240368, 
ontvangen 6 november 2017

- Paulus Buyslaan 4, het kappen van een berk, 
wabonummer 240336, ontvangen 4 november 
2017

- Prinsenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 240456, 
ontvangen 6 november 2017

- Wipperplein 10-14, het plaatsen van een 
geluidsscherm, wabonummer 240740, ontvangen 
8 november 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen zijn in dit stadium 
nog geen bezwaren mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 28, het splitsen van een winkelruimte, 

wijzigen voorgevel en aanbrengen van 
gevelreclame, wabonummer 218497, verzonden 
17 november 2017

- Herenweg 21C, het plaatsen van zonnepanelen, 
wabonummer 196837, verzonden 17 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’.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Kadijk 29, interne verbouwing, het wijzigen van 

zijgevels en plaatsen dakkapellen en dakvensters, 
wabonummer 223659, ontvangen 23 oktober 
2017

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




