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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 op 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
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Noteer alvast in uw agenda!
Inloopochtend burgemeester Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? 
Op vrijdag 16 februari, vrijdag 16 maart en vrijdag 6 april houdt burgemeester Astrid Nienhuis een 
inloopochtend. U bent van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen in 
het gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de raadzaal, dan wordt u daar opgehaald. Hebt u vragen of wilt u 
meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het college via (023) 548 58 51.

CJG Heemstede organiseert ouderavond 
over mediaopvoeding
Op maandag 19 maart om 19.30 uur 
houdt het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Heemstede in Atheneum 
College Hageveld een ouderavond 
over mediaopvoeding. Deze gratis 
toegankelijke bijeenkomst onder leiding 
van gastspreekster Justine Pardoen is 
bedoeld voor ouders met kinderen in de 
leeftijd van 12 tot 17 jaar. 

De meeste tieners zijn vele uren per dag 
online. De een gamet, de ander zit vooral 
op Instagram of YouTube. De online 

mogelijkheden passen bij uitstek bij de 
behoeften van jongeren. Maar dat ze snel een 
grens overgaan helaas ook. Hoe kunnen je 
als ouders praten over media zonder precies 
weten wat ze allemaal doen en zonder ruzie te 
krijgen? 

Justine Pardoen, hoofdredacteur van het 
ouderplatform Ouders Online, opent voor u de 
deur naar de wereld van tieners op internet: 
van Snapchat tot sexting en van puberhumor 
tot pestgedrag. U kunt zich tot 14 maart per 
e-mail aanmelden voor deze bijeenkomst via 

college@hageveld.nl, onder vermelding van 
‘Ouderavond Mediaopvoeding’

Verkiezingen in Heemstede
De gemeenteraadsverkiezing van Heemstede is op woensdag 21 maart 2018. U kunt op deze dag ook 
stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
(Wiv). U leest alle informatie over de aankomende verkiezingen op www.heemstede.nl/verkiezingen

Handhavingsacties’
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:

- Bosbeeklaan: een zwarte damesfiets, merk 
Nostalgie

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een grijze 
damesfiets, merk Sparta

- Nijverheidsweg, ter hoogte van kruising 
Cruquiusweg: een blauwe damesfiets, merk 
Gazelle

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: een 
grijze herenfiets, merk Batavus

- Wipperplein, ter hoogte van kruising 
Drieherenlaan: een grijze damesfiets, merk 
Locomotief

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een 
merkloze zwarte herenfiets en een bruine 
damesfiets, merk Batavus

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors: 
een groene damesfiets, merk Batavus

- Zeelandlaan, ter hoogte van 74: een zwarte 
damesfiets, merk Limit

- Bosboom Toussaintlaan, ter hoogte van 24: 
een groen/paarse herenfiets, merk Giant

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 eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 21 februari 2018 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets 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 fiets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten.bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Verwijdering scooterwrak Roemer 
Visscherplein 10
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zilverkleurige scooter, merk Piaggio, bij 

Roemer Visscherplein 10

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

De scooter is afgevoerd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn voertuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Verwijdering vaartuig bij 
Leidsevaartweg 1
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 1 februari 2018 een 
bijna geheel gezonken open houten sloep 
aangetroffen in de Leidsevaart, ter hoogte van 
Leidsevaartweg 1.
De eigenaar van deze boot krijgt tot en met 
21 februari 2018 de gelegenheid deze boot 
weer drijvend te maken. 

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen bovengenoemde 
termijn niet drijvend is gemaakt, wordt deze in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn voertuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

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

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad 
besloten tot een aantal wijzigingen in 

de APV. Deze wijzigingen zijn in werking 
getreden op 1 februari 2018. Lees de volledige 

bekendmakingen in het digitale Gemeenteblad 
via www.officielebekendmakingen.nl

Gemeenteraads-
verkiezingen 21 maart



Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
- Leidsevaartweg 11, het plaatsen van

prefab-boxen en hekwerken voor een
bedrijvenpark, wabonummer 251381,
ontvangen 22 januari 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg, het kappen van

17 bomen t.b.v. de bouw van woningen

(Slottuin), wabonummer 247225, verzonden 
30 januari 2018

- Willem 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
- Voorweg 65, het uitbreiden van de eerste

verdieping van het woonhuis, wabonum-
mer 248653, ontvangen 12 januari 2018

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Voorweg 65, het uitbreiden van de

eerste verdieping van het woonhuis,
wabonummer 248653, ontvangen
12 januari 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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’.

Weigeren omgevingsvergunning kinderdagverblijf Johan Wagenaarlaan 1
Het kinderdagverblijf op Johan Wagenaarlaan 
1 is al enige tijd in gebruik voor 10 
kinderen. De eigenaresse heeft via een 
omgevingsvergunning gevraagd om 
uitbreiding van het kinderdagverblijf van 10 
naar 14 kindplaatsen (wabonummer 91850).
Voor 14 kinderen is een omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik bouwwerken vereist. 
Het gebruik is echter ook in strijd met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan. Een 
omgevingsvergunning om af te wijken van het 

bestemmingsplan wordt niet verleend.
De gemeente heeft eerder bij de 
eigenaresse het vertrouwen gewekt dat een 
kinderdagverblijf is toegestaan binnen het 
bestemmingsplan. Het college vindt een 
kinderdagverblijf ruimtelijk niet acceptabel 
vanwege de impact op de leefomgeving. In 
de belangenafweging heeft het college de 
impact op de leefomgeving en het gewekte 
vertrouwen meegewogen. 
Het college heeft besloten tijdelijk te gedogen 

om de eigenaresse gelegenheid te geven de 
zaken zo te regelen dat na 1 september 2018 
nog slechts een gastoudergezin toegestaan. 
Het gaat dan om maximaal 6 kindplaatsen.

Besluiten B&W
- Een tijdelijk gedoogbesluit vast te stellen

voor een kinderdagverblijf voor 14
kindplaatsen tot 1 april 2018.

- Een omgevingsvergunning te weigeren.
- Een tijdelijk gedoogbesluit vast te stellen

voor het gedogen van het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van 
een kinderdagverblijf van maximaal 10 
kindplaatsen tot 1 september 2018 

Tegen deze besluiten is geen bezwaar 
mogelijk, maar voor belanghebbenden staat 
direct beroep bij de rechtbank open. Zie 
verder bij ‘Beroep aantekenen bij uitgebreide 
procedure’.




