
De bibliotheek wordt momenteel verbouwd. Naast 
de bibliotheek krijgen in de loop van 2017 ook 
andere partijen een plek in het gebouw aan het 
Julianaplein 1. Maar niet alleen de binnenkant, ook 
de buitenkant wordt opnieuw ingericht. Een deel 
van de buitenruimte zal worden gebruikt door de 
huurders van het pand. Zo komt er een speelterrein 
voor kinderdagverblijf ‘Op Stoom’, een terras voor 
de kleinschalige horeca en een terras voor de 
ouderendagbesteding. Daarnaast komt er een 
openbare speelplaats.

Meedenken
De gemeente heeft omwonenden uitgenodigd 
op woensdag 7 december tussen 17.30 en 19.00 
uur in de bibliotheek de ideeën over de inrichting 
van de buitenruimte te bespreken. Er is een schets 
gemaakt met ‘ingrediënten’ die in ieder geval 
moeten terugkomen in het definitieve ontwerp. Bij 
de herinrichting worden op het achterterrein vier 
populieren, die ook ‘op zijn’, verwijderd.

Voor de inrichting van het openbare speelterrein 
zoekt de gemeente kinderen in de leeftijd van 
4 tot 12 die willen meedenken. Hiervoor wordt 
een aparte bijeenkomst georganiseerd, waarvoor 
kinderen vóór 23 december kunnen worden 
aangemeld via gemeente@heemstede.nl (onder 
vermelding van 684694). Uw ideeën voor het 
buitenterrein kunt u eveneens mailen, of sturen naar 
de gemeente, postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Zieke kastanjebomen
Al enige tijd is bekend dat de twee kastanjebomen 
op het voorplein van het gebouw niet vitaal zijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen dermate 
aangetast zijn door de kastanjeziekte dat het 
kappen van de bomen de beste oplossing is.
’s Middags (eveneens 7 december) van 14.00 tot 
15.00 uur zijn medewerkers van de gemeente 
aanwezig om een uitleg te geven over de 
voorgenomen kap. Deze toelichting is overdag 
zodat er nog genoeg licht is om de bomen goed te 
zien.

Informatie
Meer informatie over de plannen rond bibliotheek 
vindt u op www.heemstede.nl 
(Actueel > Plannen en projecten).
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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
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Presentatie plan voor de Haven op 
woensdag 14 december!
Het Havenlab, een ontwerpteam bestaande uit 
Heemsteedse inwoners en ondernemers, heeft 
in opdracht van en in samenwerking met de 
gemeenteraad een plan voor de herinrichting van 
de Haven gemaakt. Het plan is nu zo ver gereed dat 
het Havenlab u graag uitnodigt voor de presentatie 
van het ontwerp.

Wanneer?  Woensdag 14 december a.s. om 
  20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
Waar? Burgerzaal van het raadhuis 
  Heemstede, Raadhuisplein 1

Na de oproep van vorig jaar is een groep inwoners 
en ondernemers aan de slag gegaan met de 
Haven. Het is voor het eerst dat  het college van 
burgemeester en wethouders een gemeentelijk 
project ‘uit handen’ heeft gegeven. Het Havenlab 
heeft hard gewerkt om te komen tot een voorstel 
voor de inrichting van de haven. De resultaten van 
de enquête en de ideeën ingebracht op 

25 augustus 2015 hebben zij meegenomen. De 
omwonenden van de haven zijn al geïnformeerd en 
enthousiast over het ontwerp. Ook benieuwd naar 
het resultaat? Dan zien wij u graag op woensdag 
14 december! Kijk op www.heemstede.nl/haven 
voor meer informatie over het project.

Ontwerp buitenruimte bibliotheek



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- van ‘t Hofflaan 2, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 88675, ontvangen 
 21 november 2016
- Nijverheidsweg 35A, het maken van 

een overdekte goederenoverslagplaats, 
wabonummer 88722, ontvangen 21 november 
2016

- Glipper Dreef 205, herstellen van de 
monumentale tuinmuren, wabonummer 88818, 
22 november 2016

- Oosterlaan 18, wijzigen voorgevel met 2 extra 
ramen, wabonummer 88917, ontvangen 

 22 november 2016
- Lanckhorstlaan 69, het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak en fietsenberging, 

wabonummer 89261, ontvangen 23 november 
2016

- Herenweg 27, het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 88819, ontvangen 22 november 
2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 10, het wijzigen van de 

bestemming detailhandel naar daghoreca, 
wabonummer 71197, verzonden 29 november 
2016

- Lijsterbeslaan 2, het plaatsen van een carport, 
wabonummer 70211, verzonden 29 november 
2016

- Zandvoortselaan 177, het wijzigen van de 
voorgevel van een winkelpand, wabonummer 

64255, verzonden 2 december 2016
- Strawinskylaan 7, het plaatsen van opbergruimte, 

wabonummer 80450, verzonden 2 december 
2016

- Chrysanthemumlaan 29, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, verzonden 2 
december 2016

- Binnenweg 137, het plaatsen van lichtbakken 
onder de luifel, wabonummer 84697, verzonden 
2 december 2016

- Zandvoortselaan 159A, het plaatsen van 
gevelreclame, wabonummer 79805, verzonden 

 2 december 2016
- Herenweg 27, het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 88819, verzonden 2 december 
2016

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

Omgevingsvergunningen

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’.

Nieuwe regelgeving: Ventbeleid 
Heemstede 2017

Voorgenomen uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)

Op 22 november 2016 heeft het college het 
Ventbeleid Heemstede 2017 vastgesteld. Lees de 

volledige bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om per 1 december 2016 de 
volgende personen ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- mevrouw I.F. Brown, geboren op 09-06-1944, 

adres: Laan van Dick Laan 87

- de heer N. Váczki, geboren op 25-08-1988, adres: 
Binnendoor 2

- de heer T. Szombathelyi, geboren op 01-07-1982, 
adres: Binnendoor 2

- mevrouw A. Srhir, geboren op 01-01-1984, adres: 
H.W. Mesdaglaan 37

Als betreffende persoon het hier niet mee eens is, 
kan deze tot en met 18 januari 2017 reageren door 
contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
023-5485868).

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Reggelaan 15 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 1 december 2016
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 352 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 29 november 2016.

De besluiten ligt vanaf 8 december 2016 zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verkeersbesluiten

Melding in/uitrit
Op 1 december 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek twee in- en uitritten aan 
te leggen op de Glipper Dreef 192A, 2103 WN te 
Heemstede.
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.




