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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 
raadscommissie Ruimte 

20 februari
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- Verkeersbesluiten
- Omgevings-
 vergunningen

Inloopochtend burgemeester op 16 februari 
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? 
Op vrijdag 16 februari 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.

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/lange termijn- 
en lokale/regionale oplossingen voor 
verkeersknelpunten besproken. Een verslag 
van de avond vindt u via www.heemstede.nl. 

Welke maatregelen eerst?
De gemeente heeft de voorgestelde 
oplossingen bestudeerd, onder andere op 
haalbaarheid, en van een reactie voorzien. 
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!

Ga niet in zee met ‘Irish Travellers’!
De politie waarschuwt inwoners van 
Heemstede voor zogenaamde ‘Irish Travellers’.
Engelssprekende klusjesmannen bieden hun 
diensten aan en staan er om bekend hun 
werk niet af te maken, maar wel torenhoge 
bedragen in rekening te brengen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om zogenaamd 

dakherstel, dakgoten reinigen of 
tuinonderhoud. De klusjesmannen kunnen 
hierbij bedreigend en intimiderend 
overkomen. Afgelopen weekend waren ze 
actief in de wijk Grotstuk.
Ga nooit in zee met deze malafide mensen, 
maar bel direct met de politie via 0900 - 8844.

Inloopavond op dinsdag 27 februari
Ontwerp van de haven ter inzage tot en met 9 maart
Tot en met 9 maart 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. 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 kunt u sturen naar 
gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede, of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl.

In februari en maart 2018 exposeert Huib 
van den Broek in de Burgerzaal zijn illustratief 
werk, geïnspireerd op het dierenrijk. Zijn 
tekenstijl is duidelijk van iemand uit de 
reclamewereld.

In de publiekshal zijn verschillende 
mozaïekobjecten van Annelies Zandvliet te 
zien. Ook vind u hier in februari en maart 
schilderwerken van dieren door Gemma 
Terpstra. 

De werken zijn te zien tijdens de 
openingstijden van het raadhuis. Hou 
er rekening me dat zalen/ruimten waar 
geëxposeerd wordt, in gebruik kunnen zijn 
voor bijeenkomsten. Als deze bezet zijn, kunt 
u niet in deze ruimten terecht.

Tentoonstellingen raadhuis

Gemeente Heemstede nu ook bereikbaar via WhatsApp
Een losse stoeptegel melden, een vraag 
stellen over groen of weten wat de status van 
uw paspoortaanvraag is? Dit kan nu ook via 
WhatsApp. Om gemeente Heemstede een 
WhatsApp-bericht te sturen, voegt u 
06 10 98 76 87 toe aan uw contacten. Dit 
nummer wordt alleen gebruikt voor WhatsApp 
en niet voor bellen of sms’en. 
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 
en 17.00 uur beantwoorden medewerkers 
praktische vragen via WhatsApp. 

Naast tekstberichten kunt u ook foto’s, video’s 
en geluidsopnames meesturen.

Geen privacygevoelige 
informatie
Via WhatsApp worden géén persoonlijke 
gegevens uitgewisseld, zoals een 
rekeningnummer of burgerservicenummer. 
Wanneer om privacygevoelige informatie 
wordt gevraagd, dan belt of mailt de gemeente 
u hierover terug.



Omgevingsvergunningen

Gemeente Heemstede zoekt een:

Beleidsmedewerker 
Groen en Reiniging

(36 uur)

Ben jij een zelfstandige projecttrekker en 
op zoek naar een veelzijdige baan op het 

gebied van Groen en Reiniging? Wil jij 
bijdragen aan ons groenbeleid en aan onze 
ambitie om afvalstromen te verduurzamen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Bekijk deze vacature op 
www.werkenbijheemstede.nl

Vrijwilligers kinderkleding- en 
speelgoedbeurs 16 en 17 maart
Voor de beurs van tweedehands kinderkleding- 
en speelgoed in de Jacobaschool zoeken 
wij vrouwen, het liefst moeders van jonge 
kinderen, die van aanpakken weten binnen 
een leuk team. Op vrijdagavond 16 maart: 
sorteren ingebrachte spullen. Zaterdag 17 
maart : opbouw beurs en verkoop.

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker bied je een luisterend 
oor aan mensen die behoefte hebben om 
over hun zorgen en problemen te praten. 
Medio maart start de basistraining voor deze 
vrijwilligers. 

Vrijwilliger 
Opvoedondersteuning
Als vrijwilliger bezoek je gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen in de 
leeftijd van 0-14 jaar. Je biedt een luisterend 
oor, vriendschappelijk contact en praktische 
hulp. De voorbereidingscursus hiervoor start 
op 22 maart, geef je dus snel op!

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

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede 
Vacature Top 3

Agenda raadscommissie Ruimte 20 februari 2018
- Uitvoeringsprogramma Winkelvisie 

parkeertarief Binnenweg Raadhuisstraat 
(B-stuk)

- Evaluatie Kwakelbrug en onderzoek 
industriegebied (B-stuk)

- Intentieovereenkomst aardgasvrije 
nieuwbouw MRA (B-stuk)

- Gedachtenwisseling evaluatie GR en 
proces Regionale Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland

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

U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. 

Locatie: raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede
Datum: 20 februari 2018

Start 20.00 uur
U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie.

Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Jacqueline Vrolijk-Gevaert, via (023) 548 56 37 
of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving

Verkeersbesluiten

Op dinsdag 27 februari 2018 gaan 
medewerkers van bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede fietswrakken 
verwijderen die zich bevinden in de directe 
omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook worden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd 
zonder dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden 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 tegen 
betaling van de gemaakte kosten ophalen bij 
de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede. 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Uitbreiden blauwe zone winkelgebied 
Glipper Dreef
Het uitbreiden van de blauwe zone 
(ma-za tussen 7.00-17.00 uur) met twee extra 
parkeerplaatsen op de ventweg van de 
Glipper Dreef. 

Elektrische laadpaal Provinciënlaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
vlakbij Provinciënlaan 3 als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische auto’s.

Elektrische laadpaal Burgemeester 
van Lennepweg
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
vlakbij Burgemeester van Lennepweg 36 
als gereserveerde parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s.

Elektrische laadpaal Bankastraat
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
op het parkeerterrein vlakbij Bankastraat 22 
als gereserveerde parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s. 

De volledige teksten van deze 
verkeersbesluiten zijn gepubliceerd in de 
Staatscourant en liggen vanaf 12 februari 
2018 ter inzage in de publiekshal van het 
gemeentehuis.

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

Aanvragen omgevingsvergunning
- Borneostraat 53, het plaatsen van een 

dakopbouw en een erker, wabonummer 
253388, ontvangen 29 januari 2018

- Jan van den Bergstraat 66, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 254789, ontvangen 1 februari 
2018

- Jan van den Bergstraat 66, het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 254791, ontvangen 1 februari 
2018

- Johan Wagenaarlaan 48, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 253634, ontvangen 30 
januari 2018

- Kohnstammlaan 14, verhogen van de nok, 
wabonummer 25340, ontvangen 26 januari 
2018

- P.C. Hooftkade 5, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
doorbreken muur, wabonummer 254940, 
ontvangen 15 december 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 2, CV-installatie bouwen in 

stookruimte, wabonummer 241219, 
verzonden 6 februari 2018

- Jan van den Bergstraat 66, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 254789, verzonden 9 februari 
2018

- Kohnstammlaan 14, het verhogen van 
het dak en het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
253402, verzonden 9 februari 2018

- Meindert Hobbemastraat 46, het verbreden 
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 243578, verzonden 9 februari 
2018

- P.C. Hooftkade 5, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
doorbreken muur, wabonummer 254940, 
verzonden 6 februari 2018

- Timorstraat 56, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 243558, 
verzonden 6 februari 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’. 

Weigering omgevingsvergunning
- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 247221, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 9 februari 
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
- Javalaan 35, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 246907 
ontvangen 8 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 omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Javalaan 35, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 246907, 
ontvangen 8 januari 2018

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

19 maart 2018
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’



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’.




