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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

Volg ons via 
Twitter en Facebook
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Reageren kan tot en met 9 maart
Start inspraak over ontwerp van de haven
Tot en met 9 maart 2018 ligt het plan voor 
een nieuwe inrichting van de haven aan 
de Heemsteedse Dreef ter inzage. In deze 
periode kunt u het plan bekijken en uw 
reactie hierop geven. Dat kan onder meer 
tijdens een inloopavond op dinsdag 
27 februari in het raadhuis.

Het plan
Een groep inwoners, ondernemers en 
belangstellenden, verenigd in het ‘Havenlab’, 
heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuwe 
inrichting van de haven aan de Heemsteedse 
Dreef, inclusief het aangrenzende deel van 
het Heemsteeds Kanaal en het begin van 
de Zandvaart. Het plan heeft verschillende 
onderdelen, zoals: 

- een wandelsteiger voor een rondje rond de 
haven

- een tribunesteiger en plekken voor mobiele 
horeca op de kop van de haven

- nieuwe bomen en extra parkeerplaatsen in 
de Havenstraat

- een botenhelling, locatie voor botenverhuur 
en aanlegplaats voor rondvaartboten aan 
de Industrieweg

- een inrichting die geschikt is voor 
activiteiten en festiviteiten in de haven

- ligplaatsen, voorzieningen en het toestaan 
van nachtverblijf voor passanten

- vaste ligplaatsen voor boten. Het is op dit 
moment nog niet mogelijk u hiervoor in te 
schrijven.

Inloopavond op 27 februari
U kunt het plan (met een grote 
projecttekening) bekijken in het raadhuis en 
op www.heemstede.nl/haven Daarnaast is 
er op dinsdag 27 februari een inloopavond. 
Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u het voorlopig 
ontwerp bekijken, hierbij uitleg krijgen en 

reageren op het plan. U kunt vrij inlopen, het 
is dus niet nodig dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent. 

Reageren
U kunt mondeling of schriftelijk reageren of 
een reactie achterlaten tijdens de inloopavond. 
Schriftelijke reacties stuurt u naar gemeente 
Heemstede, afdeling Voorbereiding Openbare 
Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, of 
via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Woensdagavond 7 maart 2018
Vervolgbijeenkomst over aanpak verkeersdrukte 
Heemstede
Op 23 november 2017 organiseerde de 
gemeente een discussieavond over de 
verkeersdrukte op de Heemsteedse wegen. 
Tijdens die avond zijn korte en lange termijn 
en lokale en regionale oplossingen voor 
verkeersknelpunten besproken. Een verslag 

van de avond vindt u via www.heemstede.nl
De gemeente bestudeert nu de voorgestelde 
oplossingen, onder andere op haalbaarheid, 
en voorziet deze van een reactie. 
Tijdens een vervolgbijeenkomst op 
woensdagavond 7 maart 2018 vanaf 20.00 

uur in het raadhuis bespreken we graag 
met u welke maatregelen prioriteit moeten 
krijgen. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze 2e avond aanwezig te zijn. Meer 
informatie volgt nog, maar reserveer 
woensdagavond 7 maart alvast in de agenda!

KIES - Training voor kinderen van gescheiden ouders
Op vrijdag 16 februari 2018 start het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen in 
echtscheidingssituaties (KIES). De training 
is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en 
8 t/m 12 jaar uit de gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal. De trainingssessies 
worden gegeven in de basisschool De Ark 
(Van der Waalslaan 37) in Heemstede. 

KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken 
van de scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 
die op dat moment spelen. Voor ouders is 
er vooraf een informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind 

aanmelden? Neem dan contact op met Riny 
van den Oever, CJG- en KIES-coach. U kunt haar 
telefonisch bereiken via (023) 548 58 42 of per 
e-mail r.vandenoever@heemstede.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.cjgheemstede.nl

Doet u ook mee 
aan de campagne 
‘Houd Heemstede 
Hondenpoepvrij’? 

Inwoners die de poster 
goed zichtbaar achter 
hun raam ophangen, 
maken kans 
op een luxe picknick 
voor het hele gezin. 
De actieperiode loopt 
tot en met 14 februari. 
U kunt de raamposter 
downloaden op 
www.heemstede.nl 
of hem afhalen in het 
gemeentehuis.

Heeft u de 
poster al 
hangen?

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)
 Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen 
en -diensten.
Voornemen met een briefadres per 12 januari 
2018 ambtshalve uit te schrijven uit de 
BRP door het college van burgemeester en 
wethouders 
- F. J. Paulus, geboren 21-05-1963, 
 p/a Esdoornlaan 8
 
Reageren
Als u het hiermee oneens bent dan kunt u 
binnen 6 weken na publicatie hierop reageren 
door contact op te nemen met de afdeling 
Publiekszaken van de gemeente Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede, telefoon 023-5485868.

Ook wethouder Heleen Hooij 
heeft de poster opgehangen.



De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 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 
 1 februari 2018

Bespreekpunten:
- Verklaring van geen bedenkingen 

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

- Implementatie Vrijwilligersplatform 
WeHelpen

- Verzoek opheffing geheimhouding 
financiële analyse behorend bij 
rapportage ‘Het groene casco van het 
Manpadslaangebied’

Hamerpunten:
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning sterrenwacht 
Groenendaalse Bos

- Budgetsubsidie Stichting Zorgbalans 2018 
t/m 2020

Overige punten:
- Herbenoemen van twee architectleden 

van de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
kwaliteit Heemstede

- Memo begrenzing en randvoorwaarden 
bij de samenwerking Bloemendaal - 
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 raads-
griffie via telefoonnummer (023) 548 56 46 
of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Gewijzigde agenda vergadering gemeenteraad

Vergaderingen raadscommissies februari
De vergadering van commissie Samenleving 
vervalt in februari. De raadscommissies 
Middelen en Ruimte houden op respectievelijk 
7 en 8 februari 2018 openbare vergaderingen 
om 20.00 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. U bent 
van harte uitgenodigd bij deze vergaderingen 
aanwezig te zijn. 

Agenda commissie Middelen 7 februari:
- Agenda commissie Middelen 7 februari 

2018
- Spreekrecht burgers
- Aanpassing Verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie 
personen Heemstede 2014 (A-stuk)

- Uitwerking motie ‘Een kader voor de 
kadernota’ (B-stuk)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 8 februari: 
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 8 februari 2018
- Spreekrecht burgers
- Restauratie grafkapel Van Vollenhoven 

Algemene Begraafplaats (A-stuk)
- Project Duinpolderweg voorlopig 

voorkeursalternatief (B-stuk)
- Ontwerp inrichtingsplan De Slottuin II 

(B-stuk)
- Ontwerp inrichtingsplan Spaarnelicht 

(B-stuk)
- Uitvoeringsprogramma Winkelvisie 

parkeertarief Binnenweg Raadhuisstraat 
(B-stuk)

- Evaluatie Kwakelbrug en onderzoek 
industriegebied (B-stuk)

- Intentieovereenkomst aardgasvrije 
nieuwbouw MRA (B-stuk)

- Gedachtenwisseling evaluatie GR & 
proces Regionale Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland

- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie 
Samenleving vervalt in februari.

De vergadering van de commissie Ruimte sluit 
uiterlijk om 23.00 uur. Wanneer nodig wordt 
deze voortgezet op 22 februari 2018.
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, telefoon (023) 548 56 46 of 
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Zitting van het 
centraal stembureau 
over lijsten gemeente-
raadsverkiezing
Op 9 februari 2018 om 16.00 uur beslist het 
centraal stembureau over:
- de geldigheid van de ingeleverde 

kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop 

voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven 

geplaatste aanduiding van een politieke 
groepering en

- de nummering van de geldig verklaarde 
lijsten.

De zitting is openbaar en vindt plaats 
in de Burgerzaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 Heemstede.

Verleende drank- en 
horecavergunning
Op 22 januari 2018 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf 
te verlenen aan de heer E.R. de Boer (De 
Heerlijkheid Heemstede), Raadhuisstraat 62 in 
Heemstede. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Verwijdering voertuig Cloosterlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen.
Cloosterlaan tegenover huisnummer 6:
- een zwarte Opel Corsa met kenteken 61-

NHZ-5.

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 bovengenoemd voertuig 
krijgt tot en met 14 februari 2018 de 
gelegenheid dit voertuig van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat het 
voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van 
de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 

wordt het voertuig 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 van 
het voertuig contact opnemen met bureau 
Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering 
gezonken vaartuig
Op 26 januari 2018 hebben medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede een gezonken open stalen 
roeiboot verwijderd die zich bevond in de 
Leidsevaart ter hoogte van Linge 6 en 7. 
De boot en bevestigingsmaterialen zijn 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 boot ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
te Heemstede.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Melding in/uitrit 
Op 19 januari 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een 
in- en uitrit aan te leggen bij Bronsteeweg 16, 
2101 AC in Heemstede.

Nota Strategisch HRM-
beleid 2017-2020
 
Op 9 januari 2018 heeft het college de Nota 
Strategisch HRM-beleid 2017- 2020 vastgesteld. 
Deze Nota treedt in werking op 31 januari 
2018. Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
- Irislaan 8, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
250606, ontvangen 19 januari 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Adriaan van Ostadeplein voor nr. 4, 

het realiseren van een standplaats, 
wabonummer 222779, 

 verzonden 25 januari 2018
- Groenendaal 5, het plaatsen van een 

speeltoestel, wabonummer 242512, 
verzonden 25 januari 2018

- Irislaan 8, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
250606, verzonden 25 januari 2018

- Jan Miense Molenaerplein 11, 
 constructieve doorbraken in bestaande 

woning, wabonummer 243614, 
 verzonden 23 januari 2018
- Melchior Treublaan 9, het kappen van 
 6 bomen, wabonummer 24564, verzonden 
 25 januari 2018
- W. Denijslaan 31, het plaatsen 

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 250151, 
verzonden 25 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
- Roemer Visscherplein 25, het verbouwen 

van de bovenruimte van het restaurant tot 
appartementen, wabonummer 247117, 
ontvangen 8 december 2017

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

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’.




