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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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Vuurwerk afsteken 
mag op 31 december 

van 18.00 tot 02.00 uur

In deze uitgave:
- Enquête ligplaatsenbeleid
- Natuurwerkdag
- Omgevingsvergunningen

Openingstijden 
rond feestdagen 

In verband met de feestdagen zijn alle afdelingen op 
woensdag 24 en 31 december geopend van 8.30 tot 13.00 uur. 

Op maandag 5 januari is de gemeente 
vanaf 10.00 uur geopend.

Op 1 januari 2015 verandert het zorgsysteem in 
Nederland ingrijpend. De gemeente krijgt meer 
taken op het gebied van jeugd, maatschappelijke 
ondersteuning en ondersteuning bij het vinden 
van passend - en liefst betaald - werk. Om u te 
informeren over wat dit voor u betekent en waar 
u terecht kunt vanaf 1 januari, wordt de komende 
week een krant huis-aan-huis verspreid. De krant 
is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten 
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en Heemstede. U kunt de krant ook inzien via onze 
website www.heemstede.nl en www.iasz.nl 
(kijk onder ‘Nieuws’).

Informatie rondom de jaarwisseling
De jaarwisseling komt er weer aan. Graag vragen 
wij uw aandacht voor de volgende zaken, om 
de feestdagen voor iedereen plezierig te laten 
verlopen.

- Op woensdagen 24 en 31 december 2014 is er 
gewoon weekmarkt op de Valkenburgerlaan. 

- Op dinsdag 30 december en woensdag 31 
december zijn de parkeerautomaten tijdelijk 
uitgeschakeld. U kunt dan vrij parkeren.

- Tussen dinsdag 30 december 2014 en vrijdag 
2 januari 2015 worden (ondergrondse) 
afvalcontainers tijdelijke afgesloten of verwijderd.

- Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval en 
mobiele toiletunits, op of aan de openbare weg, 
moeten vóór 25 december 2014 verwijderd zijn. 
Deze bepaling geldt tot vrijdag 2 januari 2015. 

- Tijdens de jaarwisseling is er geen vuur op de 
openbare weg toegestaan. Dit betekent een 
verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven en alle andere vormen van open 
vuur voor heel Heemstede. De veiligheidsrisico’s 
zijn te groot. 

- Het is verboden om wensballonnen op te laten. 
- Vuurwerk afsteken op 31 december mag vanaf 

18.00 uur ‘s avonds tot 2 uur ’s nachts 
 (dus niet meer vanaf 10.00 uur ‘s morgens).
- Na de viering van de jaarwisseling vragen we 

u vriendelijk om vuurwerkresten in uw directe 
woonomgeving op te ruimen.

Lees alle informatie rondom kerst en jaarwisseling 
op onze website www.heemstede.nl bij Wonen, 
Veiligheid.

Nieuwjaarsbijeenkomst
5 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 
We nodigen alle inwoners van Heemstede uit voor een 
nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari vanaf 19.30 uur. 
De burgemeester houdt om 20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. 
De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal 
van het raadhuis. Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe contacten te 
leggen. U bent van harte welkom!

Huis-aan-huis-krant over veranderingen 
in de zorg



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- H.W. Mesdaglaan 1 het kappen 
 van 1 eik wabonummer 17681, 
 ontvangen 1 december 2014.
- Raadhuisstraat 8 het plaatsen van een 

reclamebord, wabonummer 17708, 
 ontvangen 28 november 2014.
- Oudemanslaan 9 het plaatsen van een dakkapel 

op het voor -achter en zijgeveldakvlak  en 
aanpassen trapsparing, wabonummer 17715, 
ontvangen 28 november 2014.

- Korhoenlaan 76 het kappen van 1 conifeer, 
wabonummer 17771, 

 ontvangen 2 december 2014.
- Clusiuslaan 4 het kappen van 6 dennen, 

wabonummer 17790, 
 ontvangen 4 december 2014.
- Lindenlaan 57, het plaatsen van een 
 dakopbouw, wabonummer 17497, 
 ontvangen 23 november 2014.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 65 het plaatsen van 

zonnepanelen, wabonummer 16276, 
 verzonden 12 december 2014.
- Van Merlenlaan 28A het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 16762, 

 verzonden 12 december 2014.
- Binnenweg 89 het plaatsen van reclame, 

wabonummer 16420, 
 verzonden 12 december 2014.
- Lorentzlaan 36 het optrekken van de 
 voorgevel, wabonummer 17026, 
 verzonden 12 december 2014.
- Havenstraat 87, het kappen van 
 3 populieren, wabonummer 17608, 
 verzonden 12 december 2014.
- Korhoenlaan 76, het kappen van 
 1 conifeer, wabonummer 17771, 
 verzonden 12 december 2014.

- Sportparklaan 3, het kappen van 
 1 dennenboom, wabonummer 17604, 
 verzonden 12 december 2014.
- Dinkellaan 35, het kappen van 1 berk en 
 1 spar, wabonummer 17639, 
 verzonden 12 december 2014.
- Glipperweg 9, het kappen van 1 eik en 
 4 sparren, wabonummer 17606, 
 verzonden 12 december 2014.
- H.W. Mesdaglaan 1, het kappen van 
 1 eik, wabonummer 17681, 
 verzonden 12 december 2014.
- Clusiuslaan 4, het kappen van 6 bomen, 

wabonummer 17790, 
 verzonden 12 december 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Leef je uit op ‘3e kerstdag’
Kerstwerkdag in wandelbos Groenendaal
Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in 
samenwerking met de gemeente Heemstede 
op zaterdag 27 december een kerstwerkdag in 
wandelbos Groenendaal in Heemstede. Heeft u zin 
om na twee kerstdagen ‘binnen’ weer eens buiten 
aan de slag te gaan? U bent van harte uitgenodigd 
om deze werkdag de handen uit de mouwen 
te komen steken. Wij zorgen voor gereedschap, 
chocolademelk, begeleiding én lekkere (kerst)vlaai 

bij de koffie. Zorgt u zelf voor warme werkkleding, 
laarzen en koffie/thee? 

We verzamelen op zaterdag 27 december om 9.30 
uur op de grote parkeerplaats van Groenendaal 
bij het restaurant. De werkdag duurt tot 15.00 uur. 
Neem voor meer informatie contact op met Marc 
van Schie, 06-22575748. Aanmelden kan via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com. 

De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Milieudienst IJmond legt, namens 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, 
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op voor Teestie, Zandvoortselaan 153 te Heemstede.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 

is toegestaan, indien het lozen geen nadelige 
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 29 januari 2015 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, afdeling Algemene Juridische 
Zaken, Raadhuisplein 1 / Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 

belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrechtspraak, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 18 
december 2014 tot 29 januari 2015 ter inzage:
- in de publiekshal van het raadhuis, gelegen aan 

het Raadhuisplein 1 te Heemstede
- Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b, 

Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 
26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Enquête ligplaatsenbeleid
De gemeente hoort graag uw mening over het 
ligplaatsenbeleid dat in 2013 is ingevoerd. Wij 
nodigen u daarom van harte uit vóór 
12 januari 2015 de enquête in te vullen via 
bit.ly/ligplaatsen.

In 2013 heeft de gemeente Heemstede regels 
ingevoerd voor boten in Heemsteedse wateren: 
het ligplaatsenbeleid. Het doel hiervan was: 
wildgroei aan vaartuigen tegen te gaan, tegemoet 
te komen aan de vraag naar ligplaatsen en een 
verantwoorde toepassing van het profijtbeginsel. 
Dit laatste betekent dat het gemeentebestuur het 

redelijk vindt om geld te vragen voor ligplaatsen in 
openbaar water. 
Bij de vaststelling van het ligplaatsenbeleid 
is afgesproken dat er na een jaar zou worden 
geëvalueerd. De evaluatie heeft iets langer op 
zich laten wachten. De reden hiervoor is dat wij 
het voor een goed beeld noodzakelijk vonden dat 
er een heel vaarseizoen zou zijn verstreken met 
verleende ligplaatsvergunningen en gerealiseerde 
aanlegvoorzieningen (palen en/of ogen).
Nu het vaarseizoen 2014 voorbij is, horen wij graag 
uw mening over het ligplaatsenbeleid. U kunt 
de enquête vóór 12 januari 2015 invullen via de 

volgende link: bit.ly/ligplaatsen.
Indien u zelf geen beschikking heeft over een 
computer dan kunt u ook een van de computers 
gebruiken die in de hal staan van het raadhuis.



Nieuwe regelgeving
Maatregelenverordening Participatiewet 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de 
Maatregelenverordening Participatiewet IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt 
de Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2013 te vervallen. 

Nieuwe regelgeving: Re-integratieverordening 
Participatiewet IOAW, IOAZ Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Re-
integratieverordening Participatiewet IOAW, IOAZ 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt de Re-
integratieverordening Wwb, IOAW, IOAZ Heemstede 
2012 te vervallen.

Verordening individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
individuele inkomenstoeslag Participatiewet 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt de 
gewijzigde Verordening Langdurigheidstoeslag Wet 
werk en bijstand Heemstede 2012 te vervallen.

Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
individuele studietoeslag Participatiewet 
Heemstede 2015 vastgesteld.

Verordening jeugdhulp Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
jeugdhulp Heemstede 2015 vastgesteld.

Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 
2015 vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Heemstede 2013 te vervallen. 

Volledige bekendmakingen
Lees de volledige bekendmakingen van deze 
nieuwe regelgeving in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl

Verkeersbesluiten
Toewijzen tweede parkeervak opladen 
elektrische voertuigen 
Het exclusief toewijzen van een tweede parkeervak 
naast de laadpalen op de Koediefslaan en op het 
Jan Miense Molenaerplein voor het opladen van 
elektrische voertuigen.

Instellen voorrangskruispunt 
Raadhuisplein - Hendrik de Keyserlaan
Het instellen van een voorrangsregeling op het 
kruispunt van het Raadhuisplein met de Hendrik de 
Keyserlaan waarbij bestuurders vanuit de Hendrik 
de Keyserlaan voorrang moeten verlenen aan 
bestuurders op het Raadhuisplein.

De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
17 december 2014 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor Inzien, 
reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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’.




