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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

Heemstede

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 
 vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Volgende week collecteert: 
Alzheimer Nederland

Overlastspreekuur 
op 7 november 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
7 november tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U 
kunt vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl.

Viering Herfstbal bij kinderboerderij 
’t Molentje
Op 23 november 2019 organiseert Stichting 
Vrienden Kinderboerderij Heemstede opnieuw 
het traditionele Herfstbal op het terrein van 
kinderboerderij ’t Molentje aan de Burgemeester 
van Rappardlaan. Toegangskaartjes voor dit 
sprookjesfeest kosten € 5 per stuk (voor 1 
volwassene en 2 kinderen). De kaartjes zijn 
dagelijks verkrijgbaar bij de kinderboerderij 
tussen 9.00 en 16.00 uur.  Hier zijn ook muntjes 
te koop waarmee u op 23 november een hapje 
en drankje kunt krijgen. 

Herfstbal terug van weggeweest
De afgelopen jaren kon het Herfstbal niet 
doorgaan door de uitbraak van vogelgriep. 
Dankzij een gulle gift heeft de kinderboerderij 
nu nieuwe, ruime hokken voor pluimvee 
geplaatst. Bij een plotselinge uitbraak van 
vogelgriep kan nu al het pluimvee op een 
verantwoorde manier worden opgehokt en 
blijft de boerderij gewoon open.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Verwijdering � ets Cruquiusweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fi ets in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en:

- Een zwarte bakfi ets, merkloos, met platte 
banden, ter hoogte van inrit Cruquiushaven. 

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 de betreff ende fi ets krijgt tot 
en met 13 november 2019 de gelegenheid 
zijn fi ets van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fi ets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreff ende fi ets binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 

nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt deze 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 fi ets tegen betaling van de 
gemaakte kosten ophalen bij de milieustraat 
van Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.
Heeft u vragen over deze publicatie? Neem 
dan contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
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 stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Evenementenvergunningen
Herfstbal 
Op 21 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Stichting Vrienden 
Kinderboerderij Heemstede voor het houden 
van een Herfstbal op het terrein van de 
kinderboerderij aan de Burgemeester van 
Rappardlaan 1 op 23 november 2019 van 17.15 
tot 20.15 uur. 
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 

de Burgemeester van Rappardlaan vanaf 
het molentje tot voorbij de kinderboerderij 
(inclusief de parkeerplaats tegenover de 
kinderboerderij) af te sluiten voor autoverkeer 
op 23 november 2019 van 16.00 tot 20.30 
uur. De Burgemeester van Rappardlaan blijft 
wel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en 
hulpdiensten.

Kerstbomenverbranding
Op 24 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van 

een kerstbomenverbranding op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef op 8 januari 2020 van 
18.00 tot 22.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Vrijheidsdreef af te sluiten op 8 januari vanaf 
12.00 tot 12.00 uur op 9 januari 2020.

Neem voor meer informatie over deze 
evenementenvergunningen telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Dr. P. Cuyperslaan 7, het optrekken van de 

zijgevel t.b.v. trappenhuis, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak  wabonummer 477748, 
ontvangen 17 oktober 2019

- Frans Lisztlaan 21, het uitbreiden van 
het woonhuis, wabonummer 477862, 
ontvangen 17 oktober 2019

- Raadhuisstraat 50, aanpassen indeling 
begane grond, wijzigen gevel en splitsen 
pand in winkelruimte en separate 
bovenwoning,  wabonummer 479159, 
ontvangen 18 oktober 2019

- Burgemeester van Rappardlaan 1, 
restauratie Groenendaalse molen, 
wabonummer 477424, ontvangen 

 17 oktober 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Zomerlaan 27, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 475448,  verzonden 

 28 oktober 2019

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’.

Verleende omgevingsvergunning voor het slopen van 
rijksmonument Glipperweg 72
Op 28 oktober 2019 hebben wij de volgende 
omgevingsvergunning verleend onder 
wabonummer 459604:

- Glipperweg 72, het slopen van het 
woonhuis met voormalige bakkerij ten 
behoeve van nieuwbouw

Het betreft hier een rijksmonument. De sloop 
is noodzakelijk vanwege instortingsgevaar. 
Vanwege de spoedeisendheid in verband met 
het instortingsgevaar treedt de vergunning 
de dag na verzending in werking en mag 
onmiddellijk met de sloop worden begonnen.
De spoedeisendheid is ook aanleiding 

geweest om geen toepassing te geven aan 
de voor deze vergunning wettelijk vereiste 
voorbereidingsprocedure. Dat betekent 
dat vooraf aan belanghebbenden geen 
gelegenheid is gegeven een zienswijze in te 
dienen. 
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschift 
tegen de omgevingsvergunning indienen bij 
het college en tegelijk een verzoek voorlopige 
voorziening bij de rechtbank indienen. 
Belanghebbenden kunnen hiermee in een 
spoedvoorziening aan de rechtbank vragen de 
vergunning te schorsen totdat op het bezwaar 
is beslist. Omdat de initiatiefnemer vanwege 
het instortingsgevaar meteen zal beginnen 

met slopen zijn direct omwonenden in de 
week voorafgaand aan de vergunningverlening 
schriftelijk van bovenstaande op de hoogte 
gesteld.
De vergunning is verleend onder het 
voorschrift dat er nieuwbouw komt waarbij de 
schaal en het karakter van het huidige pand 
leidend is. 
De aangevraagde en verleende 
omgevingsvergunningen kunt u opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.
nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie kunt u telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.




