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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

Vergadering 
gemeenteraad 1 februari
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Op 17 januari is Astrid Nienhuis beëdigd als de 
nieuwe burgemeester van Heemstede. Zij wil 
zo snel mogelijk zoveel mogelijk inwoners van 
Heemstede leren kennen en zien waar zij zich mee 
bezighouden binnen de Heemsteedse samenleving. 
En u kunt helpen met de samenstelling van het 
‘inburgeringsprogramma’! 
Wilt u met uw buren, vereniging, koor, bedrijf, 
buurtinitiatief of met een ander gezelschap de 
burgemeester iets vertellen of laten zien dat te 
maken heeft met Heemstede? Nodig haar dan uit!

U kunt zich aanmelden
Ga naar het aanmeldformulier op 
www.heemstede.nl/nieuweburgemeester 
Leg uit met welk gezelschap u de burgemeester 
wilt uitnodigen, wat u haar wilt vertellen of wilt 
laten zien. Geef aan wanneer de burgemeester 
welkom is en vermeld vooral uw contactgegevens 
zodat we een afspraak kunnen maken. Vanwege 
de vele verzoeken vragen wij een gezelschap van 
minimaal 5 personen samen te stellen. De afspraken 
worden dan met u in overleg gepland.

Burgemeester Astrid Nienhuis maakt 
kennis met Heemstede

Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen 
over huis-aan huiscollectes en donateurs- en 
ledenwerving zonder dat een vergunning kon 
worden getoond. In Heemstede gelden de 
volgende regels voor collecteren en venten:

Collecteren en venten
Voor collecteren in Heemstede is altijd een 
vergunning nodig. Daarbij wordt het collecterooster 
van het CBF gevolgd. In Heemstede wordt slechts 
aan 1 collecterende instantie per week een 
collectevergunning verleend. Ook voor venten, 

waarbij het gaat om de verkoop van bijvoorbeeld 
stroopwafels, is een vergunning nodig.

Donateurs werven voor een 
goed doel
Het werven van donateurs voor goede doelen is 
eigenlijk een vorm van collecteren. Daarom is ook 
hiervoor een collectevergunning vereist. Hierbij 
is ook het collecterooster van het CBF leidend. 
Vergunningen voor het werven van donateurs 
worden uitsluitend in de zogenaamde ‘vrije 
periodes’van het collecterooster verleend.

Geleur aan de deur?
Komt er iemand bij u langs de deur en u 
vertrouwt het niet, vraag dan de verkoper om 
zijn legitimatiebewijs en de vergunning. Heeft de 
verkoper geen vergunning, dan kunt u dit melden 
bij de gemeente via 14 023 of bij de politie via 
0900-8844.
Kijk op www.heemstede.nl/collecteren-en-venten 
voor het collecterooster en het aanvragen van 
vergunningen.

Collecteren en huis-aan-huisacties in 
Heemstede alleen met vergunning!

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
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Alles over wegwerkzaamheden?



Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Senior 
beleidsmedewerker 

Financiën 
(36 uur)

Ben jij een financieel expert met 
gemeentelijke ervaring? Wil jij een 

belangrijke bijdrage leveren aan het financieel 
beleid van de gemeente Heemstede?

Reageer dan snel en bekijk deze 
vacature op werkenbijheemstede.nl

Op woensdag 14 februari van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een positief opvoeden workshop ‘Leren 
luisteren’. Deze gratis workshop is voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. 

Hoe kun je als ouder(s) omgaan met lastig gedrag 
zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en leer 
je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken. Tijdens deze workshop stel je grenzen en 
leer je kinderen om op een positieve manier mee 
te werken. Ouders worden aan het denken gezet 
over de eigen manier van opvoeden en maken een 
opvoedaanpak, die thuis in de praktijk kan worden 
gebracht. Interesse? Inschrijven (maximaal 12 
deelnemers) kan via www.cjgheemstede.nl via de 
knop ‘themabijeenkomsten en cursussen’. 
Meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden leest u op www.positiefopvoeden.nl

Positief Opvoeden 
workshop ‘Leren luisteren’

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 
donderdag 1 februari 2018 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 1februari 

2018

Bespreekpunten:
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning nieuwbouw schuur en 
stal bij boerderij De Hartekamp (Vossenlaan 2)

- Implementatie Vrijwilligersplatform WeHelpen
- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014

Hamerpunten:
- Verklaring van geen bedenkingen omgevings-

vergunning sterrenwacht Groenendaalse Bos
- Budgetsubsidie Stichting Zorgbalans 2018 t/m 

2020
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Overige punten:
- Herbenoemen van twee architectleden van 

de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit 
Heemstede

- Lijst van ingekomen stukken

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 telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op 1 februari 2018 in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1, Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen het intrekken en terug-
  vorderen van een uitkering op grond
  van de participatiewet (niet openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  Burgemeester van Lennepweg 54 
  (openbaar)

21.00 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  Binnenweg 28 (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 telefoonnummer (023) 548 56 07.

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Javalaan 35, het uitbreiden van het woonhuis, 

wabonummer 246907, ontvangen 8 januari 2018
- Kadijk 29, de bouw van een berging, 

wabonummer 247794, ontvangen 3 november 
2018

- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van het woonhuis, 
wabonummer 247221, ontvangen 18 december 
2018

- Roerdomplaan 45, het plaatsen van een 
balkonbeglazing, wabonummer 248216, 
ontvangen 11 januari 2018

- Roerdomplaan 53, het plaatsen van een 
balkonbeglazing, wabonummer 248418, 
ontvangen 12 januari 2018

- Slotlaan 11, verhogen kapconstructie, 
wabonummer 247223, ontvangen 19 december 
2018

- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg, het kappen van 17 
bomen, wabonummer 247225, ontvangen 21 
december 2018

- Voorweg 65, het uitbreiden van de eerste 
verdieping, wabonummer 248653, ontvangen 12 
januari 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Kadijk 29, een interne verbouwing, het wijzigen 

van zijgevels en plaatsen van dakkapellen en 
dakvensters, wabonummer 223659, verzonden 
18 januari 2018

- Prinsenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 240456, 
verzonden 18 januari 2018

- Roerdomplaan 45, het plaatsen van transparante 
en wegschuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 248216, verzonden 18 januari 
2018

- Roerdomplaan 53, het plaatsen van transparante 
en wegschuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 248418, verzonden 18 januari 
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’.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Groenendaal 5, het plaatsen van een speeltoestel, 

wabonummer 242512, ontvangen 30 november 
2017

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



Er poept regelmatig een hond vóór bij onze 
brievenbus. Vorige week stapte mijn man on-
gemerkt in de derrie en liep ermee naar bin-
nen. Er moest een nieuwe deurmat gekocht 
worden. Buiten legde ik een papier op de te-
gels met ‘hondenpoep opruimen’ erop. Het 
ging een paar dagen goed, tot vandaag toen 
vóór de voordeur, 11 meter vanaf de weg, 
een drol was gedraaid. Arme hond die een 
baasje heeft dat naast slechte gewoontes te 
hebben, ook nog eens rancuneus is.

Iedereen herkent het pro-
bleem, eerst heb je kleine kin-
deren, waarmee je met wiel-
tjes van kinderwagen, wan-
delwagen en fi ets door de 
hondenpoep rijdt. Vervolgens 
komt het aan kleine en gro-
te schoenen. Op grasveldjes 
ravotten is onmogelijk ge-
worden. Op een oudjaars-
avond toen de kinderen na 
het vuurwerk kijken naar bed gingen, rook ik 
de trap opgaande onraad. Aan elke tree zat 
een boodschap gekleefd. Boven gekomen 
vroeg ik aan het tienervriendinnetje dat bleef
slapen om haar – toen modieuze - plateau-
zolen te laten zien. Tussen de groeven zat het 
bewijs. “Zal ik het opruimen?” vroeg ze kok-
halzend. “Nee”, zei ik vlug “dat doe ik wel.” 

Die eerste nacht van het jaar was ik met een 
sopje in de weer. Ach, als dat nu het enige 
is, zult u als argeloze hondenbezitter denken. 
Maar lees verder en huiver bij het volgende 
verhaal. De oppas van onze oudste was met 
hem gaan wandelen in het Groenendaal-
se bos. ’s Avonds werd het kindje heel ziek.
De volgende dag togen we naar de dokter. 
Die zei geen penicilline te geven want het 
kind moest weerstand opbouwen. Na veer-
tien dagen was het kind nog maar een scha-

duw van het gezonde kerel-
tje dat hij was. Mager, bleek 
en blauwe kringen onder zijn 
ogen. De oppas heeft opge-
biecht dat het jongetje was 
gevallen en met zijn handje in 
de hondenpoep terecht was 
gekomen die hij toen in een 
refl ex naar zijn mond bracht...

We hebben zelf ook huisdie-
ren gehad, waaronder een 

logeerhond waar we met een plastic zak-
je achteraan liepen. En nu we een klein-
kind hebben dat graag in de tuin speelt, is 
de oplossing voor het hondenpoepprobleem 
er nog steeds niet. Daarom deze noodkreet: 
Waarom willen sommige hondenbezitters 
hun hondendrollen niet opruimen?
Ineke Nab, Heemstede.

Lezerspost

Herinrichting Wilhelminaplein is een fi asco

De bibliotheekvestiging Heemstede is plotseling dicht voor 
een half jaar - of nog maanden langer? De gemeente is 
verantwoordelijk voor dit vooraf ongepubliceerde besluit.
Ik geloof dat B&W en bibliotheekdirectie het belangrijker 
vinden dat wij loungen in de bieb, of achter een scherm 
kruipen, dan dat we aan boeken snuffelen. 
We moeten nu eerst op de computer intikken welk boek wij 
willen hebben, en dan kunnen we het afhalen.
Helaas is dat niet hoe een mens kennismaakt met iets 
nieuws. Zo krijg je alleen wat je al kent.
Ik wil boeken uitzoeken uit de kast. Eerste bladzij lezen, 
een bladzij middenin, achterfl ap.
Mijn beide kinderen (basisschool) willen dat óók.
Hoe laat je je peuter prentenboeken kiezen nu? Swipen?
Heemstede telt z’n 6500 kinderen onder de 20 jaar. Hun 
meest laagdrempelige culturele vorming is 6 (tot ?) maan-
den uit de lucht. Want in de bibliotheek kon je, al struinend, 
af en toe eens kennismaken met werelden die je niet ken-
de. Met literatuur. Met sagen, historie, romantiek, tropen. 
Ook als je er niet gericht naar zocht.
Zullen ze terugkomen, de jonge bibliotheekklanten? Als we 
kijken naar het geslonken aantal jonge muzikanten, sinds 
laagdrempelig muzikaal onderwijs verdween, dan vrees ik 
het ergste. En dat in deze rijke gemeente.
Twee oproepen: (1) bevraagt de politieke partijen vóór de 
verkiezingen op directe bibliotheek-heropening; (2) aan al-
le vastgoedeigenaren in Heemstede: wie biedt aan om de 
biebcollectie tijdelijk te huisvesten? Er is toch ook elk jaar 
een tijdelijk Pietenpakhuis?
Marja van Keulen, Heemstede

Lezerspost

Culturele vorming kinderen
Ach, wel nee, niet in Heemstede!

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 via telefoonnummer 
(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. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

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 deze 
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’.

Verkeersbesluit Offenbachlaan 63
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
nabij Offenbachlaan 63 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

De volledige tekst van dit verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
22 januari 2018 zes weken ter inzage in het raadhuis 
van Heemstede. 

Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 
Heemstede 2018
Op 9 januari 2018 heeft het college de Regeling 
beheer en toezicht basisregistratie personen 
Heemstede 2018 vastgesteld. Deze Regeling 

treedt met terugwerkende kracht in werking op 
1 januari 2018. De Beheerregeling gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 

2009 is hiermee vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl




