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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

Op vrijdag 18 januari 2018 start het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen 
in echtscheidingssituaties (KIES). De 
training is bedoeld voor Heemsteedse 
kinderen van 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. 
De trainingssessies worden gegeven in 
de basisschool Icarus (Kerklaan 90) in 
Heemstede. 

KIES helpt kinderen om de scheiding beter te 
begrijpen. Het programma biedt kinderen een 
plek om met andere kinderen stil te staan bij 
alles wat de scheiding met zich meebrengt.
Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan 
de hand van creatieve opdrachten, praten 

en spel, thema’s aan bod die op dat moment 
spelen. Voor ouders is er vooraf een informatie- 
en achteraf een evaluatiebijeenkomst. 
Deelname is gratis.

Hebt u nog vragen of wilt u uw 
kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Sanne Zaadnoordijk, 
CJG- en KIES-coach. U kunt haar telefonisch 
bereiken via (023) 548 57 22 of per e-mail 
s.zaadnoordijk@heemstede.nl 
Kijk voor meer informatie over deze training op 
www.cjgheemstede.nl

KIES - Training voor kinderen van 
gescheiden ouders

Als inwoner van Heemstede kunt met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 
Het Overlastspreekuur vindt elke eerste 

donderdag van de maand plaats tussen 
14.00-15.00 uur in De Luifel (WIJ Heemstede) 
aan de Herenweg 96. Het eerste spreekuur in 
2019 is overigens op 10 januari (in plaats van 
3 januari). U kunt vrij inlopen; aanmelding 
vooraf is dus niet nodig. Lees meer over 
buurtbemiddeling in Heemstede op 
www.meerwaarde.nl.

Heemstede houdt maandelijks 
Overlastspreekuur

Onthe�ng 
Bouwbesluit
Op donderdag 13 december 2018 van 
06.00 tot 07.00 uur en 19.00 tot 00.00 uur en op 
vrijdag 14 december 2018 van 00.00 tot 07.00 
uur worden werkzaamheden verricht aan het 
M. Bolstraplein 14 t/m 90 (bouwplan Slottuin). 
Volgens artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 
moeten de werkzaamheden op werkdagen 
en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur 
worden uitgevoerd. Wij hebben besloten op 
grond van artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 
ontheffing te verlenen van het verbod buiten 
deze werktijden bedrijfsmatig werkzaamheden 
te verrichten. Dit voor bovengenoemde 
periode en werktijden. De werkzaamheden 
zijn noodzakelijk. Door de werkzaamheden op 
genoemde tijden uit te voeren wordt grote 
verkeershinder voorkomen.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen dit besluit. Het besluit is verzonden op 
26 november 2018.

Verwijderd vaartuig 
Van Merlenvaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
verwijderd:
- Een zwarte, stalen boot met kunststof 

binnenkant, zonder naam, in de Van 
Merlenvaart ter hoogte van Glipper 

 Dreef 186 

Bestuursdwang
Op basis van Artikel 19  Verordening openbaar 
water Heemstede:
De toezichthouders als bedoeld in artikel 27 
zijn bevoegd onbeheerde vaartui gen, die 
in openbaar water worden aangetroffen, te 
laten meren of in bewaring te laten nemen 
voor rekening en risico van de eigenaren of 
beheerders.
De eigenaar van dit vaartuig krijgt een periode 
van maximaal 13 weken om het vaartuig op te 
halen. Binnen die periode kan de eigenaar zich 
melden bij bureau Handhaving en zijn vaartuig 
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.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Linge 44, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
345848, ontvangen 09 november 2018

- Te Winkelhof 29, het plaatsen van 
gevelreclame, wabonummer 345888, 
ontvangen 11 november 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Franz Lehárlaan 132, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 345146, verzonden 

 23 november 2018
- Herenweg 119, 119a, 121, 121a, het 

vervangen van dakpannen/latten van een 
appartementencomplex, wabonummer 
338591, verzonden 20 november 2018

- Raadhuisstraat 27B t/m G, aanpassen van de 
gehele opgang van de 6 appartementen, 
wijzigen hoofdentree, wijzigen gevel en 
interne wijziging, wabonummer 332864, 

verzonden 19 november 2018
- Van der Horstlaan 26, het doorbreken van 

een muur, wabonummer 339359 verzonden 
20 november 2018

- Jacob van Campenstraat 5, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 345058, 
verzonden 22 november 2018

- Richard Holplein 12, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 344330, verzonden 

 22 november 2018
- Valkenburgerlaan 37, het vernieuwen 

van de kozijnen in de voorgevel, het 
uitbreiden van de kap en het maken van 
enkele constructieve doorbraken van de 
bovenwoning, wabonummer 339106, 
verzonden 20 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’.

Omgevingsvergunningen

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’.




