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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 
woensdag 20 december 

20.00 uur

In deze uitgave:
- Kerstsamenzang 
 Raadhuisstraat
- Vacature Top 3 vrijwilligers
- Omgevingsvergunningen

Afscheid burgemeester 
Marianne Heeremans
Wij nodigen u, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties 
en bedrijven, van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
gemeente op donderdag 11 januari 2018 vanaf 20.30 uur in het
raadhuis. Deze bijeenkomst is ook de gelegenheid om afscheid te 
nemen van onze burgemeester Marianne Heeremans. Zij stopt op 
15 januari 2018. Rond 21.00 uur zal de burgemeester nog één keer haar 
nieuwjaarstoespraak houden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

In de hal van het raadhuis staat een bus waarin u een bijdrage kunt doneren voor een mooi initiatief: 
het Rouwcafé. Een mobiel ‘café’ waar voor iedereen die met verlies en rouw is geconfronteerd de 
mogelijkheid bestaat elkaar in een troostrijke sfeer van ‘kunst en cultuur’ te ontmoeten.

Namens het gemeentebestuur van Heemstede,
mr. Willem van den Berg drs. Irma Hesp mr. Christa Kuiper
secretaris griffier locoburgemeester

Vuurwerk mag alleen 
worden afgestoken

op oudejaarsavond 
tussen 18.00 en 02.00 uur

Heemstede wenst u een veilig nieuwjaar!

Aandachtspunten rondom de feestdagen
Kerst en de jaarwisseling komen er weer aan. Graag 
vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken 
om de feestdagen voor iedereen plezierig te laten 
verlopen:

- Van zaterdag 23 december 2017 tot dinsdag 
2 januari 2018 mogen geen open of met zeil 
afgesloten (bouw)containers in de openbare 
ruimte zijn geplaatst.

- Op donderdag 28 december worden de 
parkeerautomaten tijdelijk uitgeschakeld. U kunt 
dan tot en met maandag 1 januari vrij parkeren. 
Belparkeerders en gebruikers van de parkeerapp 
ontvangen in deze periode bij aanmelden een 
bericht dat zij vrij kunnen parkeren.

- Tussen vrijdag 29 december en dinsdag 2 januari 
zijn (ondergrondse) afval- en kledingcontainers 
tijdelijk afgesloten of verwijderd.

- Vuurwerk afsteken op zondag 31 december mag 
vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 2 uur ’s nachts.

- De burgemeester heeft een vuurwerkvrije 
zone aangewezen op de Burgemeester van 
Rappardlaan, tussen de brug over de Van 
Merlenvaart en Speeltuin Groenendaal, inclusief 
het terrein van de kinderboerderij.

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

- Kerstboom eruit? Vanaf maandag 8 januari 
kunt u uw kerstboom aanbieden langs de 

openbare weg. Kinderen kunnen de bomen dan 
inzamelen voor de kerstboomverbranding op de 
Vrijheidsdreef op woensdag 10 januari.

Lees alle informatie rondom de feestdagen op 
www.heemstede.nl bij Nieuws

Op maandag 25 en dinsdag 26 december 2017 en op maandag 1 januari 2018 is het raadhuis gesloten. 
Op dinsdag 2 januari zijn wij vanaf 10.00 uur open.

Raadhuis gesloten tijdens feestdagen



Kerstsamenzang in de Raadhuisstraat
Zondag 24 december vanaf 23.45 uur bent u van 
harte welkom voor de traditionele kerstsamenzang 
op het pleintje aan de Raadhuisstraat (ter hoogte 
van de dorpspomp). Op het podium speelt de 
Teisterband bekende kerstliederen. Ondernemers 
rond het plein delen lekkernijen uit. 
De tekst van de kerstliederen wordt voorafgaand 
aan de Kerstsamenzang uitgedeeld. Meelezen op 
uw smartphone kan natuurlijk ook. Download de 
tekst via www.heemstede.nl bij Nieuws of via 
bit.ly/kerstzang2017

Gemeente Heemstede zoekt een:

Projectmedewerker 
Stedelijk Water 

(36 uur)

Ben jij een enthousiaste teamspeler met 
een civieltechnische achtergrond? Wil jij 

ervaring opdoen met alle facetten van water 
gerelateerde projecten? Dan zijn wij op zoek 

naar jou.

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl 

Tentoonstellingen 
raadhuis
In december 2017 en januari 2018 exposeren 
3 kunstenaars hun werken in het raadhuis:

Publiekshal
Annelies Zandvliet: mozaïekobjecten van deels 
Italiaans glas.
Marc van Zuiden: getekende en geschilderde 
werken in onder andere potlood en olieverf.

Burgerzaal
Gabe de Vries: werken met als thema ‘De oude 
tram’, ondersteund met foto’s uit de collectie van de 
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.

Boodschappen, was- en 
strijkvrijwilligers voor het Hospice
Voor het Hospice zoeken wij integere, toegewijde 
vrijwilligers die 1x per week op dinsdagochtend 
boodschappen willen doen. Vindt u het leuker om 
te zorgen voor de was en het strijkwerk van onze 
gasten, dan kunt u deze klus in de middag doen van 
14-16 uur (1 á 2 keer per week).

Pianist zangclub Jacob in de Hout
We zijn op zoek naar een pianist die afwisselend 
met een collega-vrijwilliger de wekelijkse zangclub 
kan begeleiden (donderdag 14.00 -15.30 uur).

Receptiemedewerker ’t Trionk voor 
maandag- of vrijdagochtend
Tot uw takenpakket behoren het ontvangen 
en informeren van bezoekers, telefoon en 
mail beantwoorden en enkele administratieve 

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede 
Vacature Top 3 - december 2017

activiteiten. U bent representatief, vriendelijk, kunt 
zelfstandig werken en enigszins met Excel omgaan.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Wij wensen u fijne feestdagen! 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten.

Gewijzigde beroepstermijn 
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, 
tweede gedeeltelijke herziening’
Op 13 december 2017 maakten burgemeester en 
wethouders bekend dat de gemeenteraad van 
Heemstede het bestemmingsplan ‘Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening’ heeft 
vastgesteld. Het plan zou vanaf 14 december 2017 
ter inzage liggen. Het bestemmingsplan is echter 
per 15 december 2017 ter inzage gelegd.

Beroepstermijn met één dag verschoven
Vanwege de terinzagelegging op 15 december 
kunnen belanghebbenden, die tijdig hun 
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad naar voren hebben gebracht, met 
ingang van zaterdag 16 december 2017 tot en met 
vrijdag 26 januari 2018 tegen dit besluit beroep 
instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die 
kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest (tijdig) zienswijzen bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken.
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 

mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat 
kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail. Als beroep wordt 
ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) worden ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, als onverwijlde spoed dat, gelet 
op de betrokken belangen, vereist.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met de heer R. van der Aar via 
telefoonnummer (023 ) 548 57 64. U kunt ook een 
e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met 
vermelding van 698656.

Vet, frituurvet en
olie veroorzaken
verstoppingen
in het riool.

Tip: giet het terug 

in een plastic fles

of leeg pak melk

en doe het in de 

vet-recyclecontainer.

Klein restje in de pan?

Veeg het weg 

met keukenrol!



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, telefoonnummer 
023-5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 20 december 
2017 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 
 20 december 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vervanging KO-Bus

Hamerpunten
- Belastingverordeningen 2018
- Budgetsubsidies ondersteuning specifieke 

doelgroepen 2018 t/m 2020
- Financiële verordening 2018
- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014

Overige punten
- Rekenkameronderzoek samenwerking 

Heemstede Bloemendaal (raadsdiscussie)
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 20 december 2017
- 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 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
nabij Overijssellaan 213 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 
van de bewoner. De volledige tekst van de 
verkeersbesluiten wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant en ligt vanaf 18 december 2017 6 
weken ter inzage in de publiekshal van het raadhuis.
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor ‘Bewaar 
maken bij reguliere procedure’.

Vervallen regelgeving per 1 januari 2018

Omgevingsvergunningen

Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen gemeente Heemstede 
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de 
Wet kinderopvang gewijzigd. Deze wijziging 
harmoniseert peuterspeelzalen en kinderopvang. 
Peuterspeelzalen bestaan vanaf dat moment 
wettelijk niet meer en moeten aan dezelfde 
eisen voldoen als dagopvang. Ook de landelijke 
Beleidsregels kwaliteit peuterspeelzalen bestaat 
niet meer vanaf 1 januari 2018. Daarvoor komen 
andere landelijke beleidsregels in de plaats. Nu 
de grondslagen onder de Verordening ruimte- 
en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente 
Heemstede niet meer bestaan op het vlak van 
peuterspeelzalen, vervalt de Verordening van 
rechtswege met ingang van 1 januari 2018. 

Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 
In het Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 
is in artikel 5:2 bepaalt dat het sociaal statuut in 
werking treedt met ingang van 1 januari 2016, en 

Aanvraag omgevingsvergunning
- Irislaan 29, de aanbouw verhogen, wabonummer 

227160, wabonummer 227160, 1 november 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Johannes Vermeerstraat 24, het plaatsen van 

een overkapping en gazen erfafscheiding, 
wabonummer 242024, 

 verzonden 15 december 2017
- Burgemeester van Lennepweg 18, het plaatsen 

van een overkapping voor fietsen, zonder 
zijwanden of achterwand, wabonummer 242094, 
verzonden 15 december 2017

- Molenlaan 13, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 240368, 
verzonden 15 december 2017

- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 241070, 

 verzonden 15 december 2017
- Cruquiusweg 31TA, het vervangen van de 

huidige open opstelling CNG-installatie in 
een nieuwe CNG-installatie in een betonnen 
behuizing, wabonummer 170785, 

 verzonden 15 december 2017
- Nicolaas Beetslaan tussen 5 en 9, het 

in afwijking van het bestemmingsplan 
gebruiken van een stuk grond met de 
bestemming maatschappelijke doeleinden 
t.b.v. woondoeleinden, wabonummer 204519, 
verzonden 15 december 2017

- Lorentzlaan 47, het plaatsen van een 
 dakopbouw en het wijzigen van de 
 constructie, wabonummer 242540, 
 verzonden 18 december 2017
- Glipper Dreef 185 + 187, het wijzigen van de 

entree, wabonummer 220079, 
 verzonden 18 december 2017

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’. 

eindigt twee jaar na deze datum. Het Sociaal Statuut 
Gemeente Heemstede 2016 vervalt daarmee per 
1 januari 2018. 

Brandbeveiligingsverordening 2012 
Op 1 januari 2018 treedt het Besluit brandveilig 
gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 
in werking (Stb. 2017, 373 en 391). Vanaf dat 
moment gelden de landelijke regels voor het 
brandveilig gebruik van overige plaatsen (‘niet-
bouwwerken’ zoals tenten bij evenementen en 
tribunes). De vergunningplicht op grond van de 
Brandbeveiligingsverordening wordt vervangen 
door een meldingsplicht op grond van het Besluit. 
Hierdoor vervalt de Brandbeveiligingsverordening 
2012 van rechtswege met ingang van 1 januari 
2018.

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl




