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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

Bewoners en bedrijven binnen de 
woonwijken rond het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout maken gebruik van 
parkeervergunningen.

Wilt u in 2019 weer gebruik maken 
van uw parkeervergunning? 
Ga naar parkeren.heemstede.nl en log in met 
uw DigiD of eHerkenning (voor bedrijven). U 
kunt uw parkeervergunning online verlengen 
en betalen met iDEAL. Uw vergunning is dan 
heel 2019 geldig. 
Gaat u uw parkeervergunning niet meer 
gebruiken in 2019? Dan hoeft u niets te doen.

Inloggen met de DigiD app 
verandert
Op maandag 17 december krijgt de DigiD 
app een nieuwe update. Vanaf dan verandert 

de manier van inloggen 
met de DigiD app. Bij 
inloggen met de DigiD app 
wordt nu eerst gevraagd 
een gebruikersnaam in te 
vullen. Vanaf 17 december wordt niet meer 
om een gebruikersnaam gevraagd maar 
om een 4-cijferige code. Deze zogenaamde 
koppelcode moet in het inlogscherm worden 
overgenomen. Hierna verschijnt de QR-code 
en kan na het scannen hiervan de pincode 
worden ingevoerd.
Het inloggen via de browser op een mobiele 
telefoon met de DigiD app wijzigt niet. Daar 
opent de DigiD app gelijk en is alleen nog 
maar het invoeren van een pincode nodig. 
De gebruiker is daarna ingelogd. 
Lees meer over DigiD en het gebruik van de 
DigiD-app op www.digid.nl

Verleng op tijd uw 
parkeervergunning

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

De gemeente Heemstede zoekt een:

Commissiegri�er 
(24-28 uur)

Ben jij degene die ervoor zorgt dat de 
leden van onze raad hun werk voor de 
Heemsteedse democratie goed en met 

plezier kunnen doen? Dan ben jij wellicht 
degene die wij zoeken!

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Melding 
Activiteitenbesluit 
Binnenweg 103
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat 
Bakker Van Maanen B.V., Binnenweg 103 
in Heemstede een melding Activiteitenbesluit 
heeft gedaan. De melding heeft betrekking op 
het oprichten of veranderen van de inrichting 
ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer.
Neem voor meer informatie contact op met 
Omgevingsdienst IJmond via (0251) 26 38 63 
of per e-mail info@odijmond.nl.

Verwijdering 
vouwwagen Dinkelpad
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 21 november 2018 het 
volgende voertuig aangetroffen:
- Dinkelpad, in de grasberm: een witte

merkloze vouwwagen

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 vouwwagen is op 5 
december 2018 voorzien van een beschikking. 
De eigenaar krijgt tot en met 19 december 
2018 de gelegenheid zijn vouwwagen van de 
openbare weg te verwijderen. De vouwwagen 
mag dus niet verplaatst meer worden naar 
een andere plek op de openbare weg. Als de 
betreffende vouwwagen 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 vouwwagen 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.

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een blauwe Ford Fiësta met kenteken 84-HX-

XJ, met 2 platte achterbanden, ter hoogte
van Lijsterbeslaan kruising Iepenlaan.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van dit voertuig krijgt tot en 

met 19 december 2018 de gelegenheid zijn 
voertuig van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat het voertuig weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als het betreffende voertuig 
binnen deze termijn niet van de weg is 
verwijderd of nog steeds in een onvoldoende 
rijtechnische staat verkeert, 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 zijn voertuig tegen 
betaling van de gemaakte kosten ophalen bij 
de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering auto Lijsterbeslaan-Iepenlaan



De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 11,12 en 
13 december openbare vergaderingen om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig 
te zijn.

Agenda commissie samenleving 
11 december
- Vaststellen agenda commissie Samenleving

11 december 2018
- Spreekrecht inwoners
- Voorschoolse voorzieningen peuters

(A-stuk)
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

(GR) Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten regio West-Kennemerland 
(A-stuk)

- Financieel overzicht en verzoek aanvullend
krediet Plein1 (A-stuk)

- Participatie, rol van de raad
- Rapportage Sociaal Domein eerste hal�aar

2018 (Q1 en Q2 2018)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief

Paswerk en RegioRijder

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 
12 december:
- Vaststellen agenda commissie Middelen

12 december 2018
- Spreekrecht inwoners
- Nieuwe gemeenschappelijke regeling

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
2018 (A-stuk)

- Vaststellen belastingverordeningen 2019
(A-stuk)

- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
(A-stuk)

- Aanbieding Concept Regionaal Risicoprofiel
en Concept Beleidsplan Risico- en
Crisisbeheersing 2019-2022 (B-stuk)

- Bevindingen managementletter interim
controle 2018 (C-stuk), (terugkoppeling
auditcommissie)

- Managementrapportage 2018
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
(GBKZ) op verzoek van D66

- MRA gezamenlijke actieagenda
- Spelregels en kaders budgetten nieuwe

initiatieven
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 13 december:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte

13 december 2018
- Spreekrecht inwoners
- Presentatie Omgevingswet
- Projectplan Omgevingsvisie

Bloemendaal-Heemstede (A-stuk)
- Projectplan Omgevingsplan Woonwijken 

Noordwest (B-stuk)
- Afhandeling bezwaarschrift aanpassing

bebouwde komgrens N201 Cruquiusweg
(A-stuk)

- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- 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

Vergaderingen raadscommissies decemberOmgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ankerkade 3, wijziging lamellen bij

appartementencomplex Havendreef,
wabonummer 348195, ontvangen 19
november 2018

- Glipper Dreef 199, uitbreiden clubgebouw,
wabonummer 347893, ontvangen 19
november 2018

- Herenweg ter hoogte van 8, het kappen
van een boom , wabonummer 349167,
ontvangen 22 november 2018

- Lanckhorstlaan 10, het plaatsen van een
schuurtje voor fietsen, wabonummer
347850, ontvangen 18 november 2018

- Manpadslaan 5, het uitbreiden van
een woonkamer met een tuinkamer
, wabonummer 345117 ontvangen 7
november 2018

- Meermondpad, het kappen van 7
populieren , wabonummer 349263
ontvangen 22 november 2018

- Patrijzenlaan achter nr. 3 t/m 9, het kappen
van twee bomen , wabonummer 349223
ontvangen 22 november 2018

- Prinsenlaan 83, het kappen van een beuk,
wabonummer 349034, ontvangen 20
november 2018

- Spaarnzichtlaan 6, bemaling voor
ondergrondse constructie, wabonummer
347893, ontvangen 19 november 2018

- Zomerlaan 17B, vervangen bestaande
shingles door een rieten kap, het
plaatsen van dakkapellen en een kleine
gevelwijziging , wabonummer 348477,
ontvangen 20 november 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef 275, het uitbreiden van

de 1e verdieping, wabonummer 326777
verzonden 28 november 2018

- Jacob van Campenstraat 51, het plaatsen
van een dakopbouw en een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
338130 verzonden 29 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’.

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’.




