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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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Help mee onveilige situaties te bestrijden!
Is er een hennepkwekerij in uw buurt?
Het inrichten van illegale hennepplantages 
in woningen of bedrijfspanden Nederland 
is het een groeiend probleem. Ook in 
Heemstede is dat het geval. Henneptelers 
veroorzaken regelmatig overlast in gebouwen 
door onverantwoord en onveilig gebruik 
van elektriciteit. Het risico op brand is groot 
waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. De mogelijke aanwezigheid van een 
hennepkwekerij kunt u herkennen aan:

- Extra ontluchtingspijpen in of op het dak, 
roosters op opmerkelijke plekken aan de 
gevel of het dak 

- Warme en/of vochtige muren

- Non-stop zoemende of brommende 
geluiden (afzuiginstallatie)

- Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd 
branden)

- Afgeplakte ramen of ramen/gordijnen die 
nooit open gaan

- Continue condensvorming op de ruiten
- Stankoverlast in de vorm van henneplucht
- Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten 

op vreemde tijdstippen
- Bewoners die nooit of heel kort op vast 

tijdstippen thuis zijn in combinatie met één 
of meerdere van de bovenstaande signalen 

- Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, 
zoals knipperende lampen of 
schommelingen in de stroomsterkte

- Een onbesneeuwd dak na sneeuwval
- Een onderbuikgevoel van criminele 

activiteiten in uw buurt
- Installatie van camera’s of beveiliging bij 

leegstaande panden 

Heeft u overlast of vermoedt u dat er bij u in de 
buurt hennep wordt gekweekt? Bel de politie 
via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of kijk 
op www.meldmisdaadanoniem.nl

Kledingcadeaukaart voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 
Nieuwe schoenen of een winterjas. Ook voor kinderen van ouders die dit eigenlijk niet 
kunnen betalen moet dit mogelijk zijn. Inwoners met een laag inkomen kunnen daarom 
vóór 1 januari 2019 eenmalig een kledingcadeaukaart voor hun kind(eren) aanvragen bij de 
gemeente. De kaart heeft een waarde van € 100 en is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. 
De kaart is in te wisselen bij meer dan 10.000 winkels in heel Nederland. 
Kijk voor meer informatie op iasz.nl/kindpakket

Gebouw Plein1 nog 
verder bij de tijd
De klok van Plein1, de plek aan het Julianaplein 
van onder meer bibliotheek, kinderopvang en 
politie, werkt weer! Na de grote opknapbeurt 
was op 5 oktober de officiële opening van het 
gebouw. Aan de klok werd nog gewerkt, deze 
loopt nu ook weer op tijd. De klokken krijgen 
nog energiezuinige ledverlichting.

Puntjes op de i
De laatste puntjes worden nu op de i gezet bij 
Plein1. De vlaggenmast wordt nog geplaatst is 
en natuurlijk komt ook de naam ‘Plein1’ op het 
gebouw. Verder zorgt de gemeente komende 
tijd ook voor aanplant van heesters en bomen 
rond het gebouw.

Ruimtes te huur
Op zoek naar een ruimte voor een cursus, 
training, lezing of vergadering? Die kunt u 
huren in Plein1! Meer weten? Kijk op op 
www.plein1.nl/verhuur

Onthe�ng kerstboomverbranding Vrijheidsdreef
De gemeente Heemstede heeft een verzoek 
ontvangen voor een ontheffing van de 
kerstboomverbranding op woensdag 9 januari 
2019, van 13.00 tot 22.00 uur op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef te Heemstede. Op grond 
van artikel 5:34, derde lid, van de Algemene 
Plaatselijke Verordening heeft het college 
ontheffing verleend van het verbod om 
afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden 
respectievelijk anderszins vuur aan te leggen, 

te stoken of te hebben. 

Onthe�ng inzien
De ontheffing ligt van 15 november tot 27 
december 2018 ter inzage in de publiekshal 
van het gemeentehuis. Kijk voor actuele 
openingstijden op www.heemstede.nl

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 27 december 2018 kan tegen de 

ontheffing door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heemstede. Ook kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd 
in geval van spoedeisende belangen bij de 
rechtbank. 
Zie verder bij Inzien, reageren, bezwaar maken: 
Bezwaar maken bij reguliere procedure of 
Voorlopige voorziening.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
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 stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
 
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.
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wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg
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wegwerkzaamheden?
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werkaandeweg

Vergadering 
gemeenteraad 
29 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 29 november 
2018 om 20.00 uur in de Raadzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 29 november 2018
- Vragenuur

Hamerpunten:
- Gemeenschappelijke regeling 

Samenwerking Sociale Zaken 2016
- Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen
- Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Kennemerland 2019
- Deelname aan experiment centraal tellen 

verkiezingen

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 29 november 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.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 via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

In/uitrit Van de 
Spiegellaan 20
Op 19 november 2018 het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-
en uitrit aan te leggen bij Van de Spiegellaan 
20, 2103 LL Heemstede.

Verwijdering aanhangwagen Johan Wagenaarlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 21 november 2018 het 
volgende voertuig aangetroffen:
- Johan Wagenaarlaan, ter hoogte van 7: 
 een grijze aanhangwagen, merk Anssems

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 

plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 21 
november 2018 voorzien van een beschikking. 
De eigenaar krijgt tot en met 5 december 
2018 de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de openbare weg te verwijderen. De 
aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer 

worden naar een andere plek op de openbare 
weg.
Als de betreffende aanhangwagen binnen 
deze 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 de 
aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering gemeentelijke bomen 
Roosje Voslaan - Marga Klompélaan
In de groenstrook tussen de Roosje Voslaan - 
Marga Klompélaan staan een aantal 
bomen/zaailingen die de overige beplanting 
hindert in ontwikkeling. In overleg met 
aanwonenden wordt de groenstrook 
uitgedund/ gesnoeid waarbij de volgende 
bomen verwijderd gaan worden 
(tussen haakjes staan de globale 

stamdoorsnedes in centimeters 
op 1.30 m hoogte.):
- Ter hoogte van Roosje Vos 48: 
 1 esdoorn (20/30).
- Achter Roosje Voslaan 33: 1 eik (50/60).
- Naast Roosje Voslaan 33: 1 els (50/60).
- Naast Marga Klompélaan 8: 1 els (40).
- Achter Marga Klompélaan 8: 1 beuk (40).

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen 
tot en met 5 december 2018 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 76. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Lennepweg 39-247, 
 het plaatsen van een entree zuil en 
 een muurzuil bij Nieuw Overbos, 
 wabonummer 345187, ontvangen 
 8 november 2018
- Cruquiusweg 25,het vervangen van 

bestaande reclame, wabonummer 345958, 
ontvangen 7 november 2018

- Franz Lehárlaan 132, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 345146, ontvangen 

 8 november 2018
- Jacob van Campenstraat 5, het plaatsen van 

een dakopbouw, wabonummer 345058, 
ontvangen 7 november 2018

- Richard Holplein 12, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 344330, ontvangen 
 5 november 2018
- Romeinlaan 1, het verhogen van de nok, 

wabonummer 345983, ontvangen 
 9 november 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Borneostraat 6, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 323393, 
verzonden 12 november 2018

- Burgemeester van Lennepweg 39-247, 
het plaatsen van een entree zuil en een 
muurzuil bij Nieuw Overbos, wabonummer 
345187, verzonden 15 november 2018

- Els van Roodenlaan 2, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 342442, verzonden 

 15 november 2018
- Franz Schubertlaan 39, het kappen van een 

beuk, wabonummer 343552, verzonden 
 12 november 2018
- Vondelkade 42, een constructieve wijziging, 

wabonummer 337124, verzonden 
 15 november 2018
- Raadhuisstraat 33, het wijzigen van de pui, 

wabonummer 335618, verzonden 
 19 november 2018

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’.

De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 29 november 2018 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen het afwijzen van 
  een preventief handhavingsverzoek 
  tegen het vestigen van een kinder-

  dagverblijf en naschoolse opvang 
  op de Camplaan 40 (openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de opschorting 
  van een uitkering op grond van de 
  participatiewet (niet openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen de beëindiging van 
  een dienstverband (niet openbaar) 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften




