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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.

Voor december 2019 zijn geen 
collecte- of ventvergunningen 
verleend.

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp

06-10987687

Beleid voor bed & breakfast en 
particuliere vakantieverhuur
Heemstede kent een heel prettig woon- en 
leefklimaat en ligt in een mooie omgeving. 
Om deze reden wordt onze gemeente ook 
graag bezocht door recreanten. Daarom stelt 
Heemstede, net als andere gemeenten in 
de regio, verblijfsaccommodatiebeleid op. 
Het beleid verbindt voorwaarden aan bed & 
breakfast en particuliere vakantieverhuur. 
De raadscommissie Middelen bespreekt het 
conceptbeleid op 4 december. De vergadering 
begint om 20.00 uur in het raadhuis. Tijdens 
de commissievergadering kunt u uw mening 
geven door gebruik te maken van het 
spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden 

bij de commissiegriffier via (023) 548 56 37 of 
per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Plan voor opknapbeurt basisscholen in 
commissie Samenleving en gemeenteraad
Om goed op de toekomst voorbereid te zijn, 
krijgen de gebouwen van de 10 basisscholen 
in Heemstede een grote opknapbeurt. Zo 
kunnen ouders en kinderen van nu en in de 
toekomst blijven rekenen op goed onderwijs 
in een prettige leeromgeving. Ook worden de 
gebouwen veel duurzamer zodat ze minder 
energie verbruiken. De plannen op hoofdlijnen 
voor nieuwbouw, verbouw of renovatie staan 
in het Integraal Huisvestingsplan voor het 
primair onderwijs in Heemstede (IHP). Dit plan 
bestrijkt een periode van circa 20 jaar. 
De commissie Samenleving bespreekt 

het plan voor de basisscholen in de 
vergadering van dinsdag 3 december. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de 
commissievergadering kunt u uw mening 
geven door gebruik te maken van het 
spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden 
bij de commissiegriffier via (023) 548 56 37 of 
per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
Het debat over het plan volgt in de 
gemeenteraad van woensdag 18 december. 
Ook deze vergadering begint om 20.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/ihp.

Publieksbalie 
gemeentehuis ’s avonds 
5 december gesloten
Op donderdag 5 december vervalt de 
avondopenstelling van de publieksbalie 
van het gemeentehuis in verband met 
de landelijke Sinterklaasviering. U kunt 
tot 17.00 uur bij de balie terecht.

Controles 
�etsverlichting 
in Heemstede
In december 2019 en januari 
2020 controleert de politie extra 
op werkende fietsverlichting. De 
actie gebeurt in samenwerking 
met medewerkers van bureau 
Handhaving van de gemeente 
Heemstede. De fietslichtcontroles 
vinden plaats op willekeurige 
locaties in Heemstede. 

Met goed werkende fietsverlichting 
zien andere weggebruikers 
je beter. Hierdoor kunnen 
verkeersongelukken verminderd of 
voorkomen worden.

Stedin werkt aan straatverlichting 
in Heemstede
In december voert netwerkbeheerder 
Stedin werkzaamheden uit aan de openbare 
verlichting in Heemstede. Tijdens dit werk 
is het mogelijk dat de straatverlichting niet 

overal op hetzelfde moment aan of uit 
gaat. Na de werkzaamheden geldt voor 
heel Heemstede weer hetzelfde in- en 
uitschakelmoment.

Raadhuis oranje verlicht tijdens 
wereldwijde Orange the World-campagne
Tot 10 december is het oude deel van het 
raadhuis in Heemstede ’s avonds oranje verlicht. 
De gemeente Heemstede steunt daarmee 
de wereldwijde Orange the World-campagne 
waarmee aandacht wordt gevraagd voor de 

strijd rond fysiek of seksueel geweld tegen 
vrouwen en meisjes. Het oranje uitlichten van 
landmarks, zoals gemeentehuizen, bruggen en 
fonteinen, is onderdeel van de campagne. 
Lees meer op www.orangetheworld.nl.

Voorgenomen uitschrijvingen 
Basisregistratie personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand(e) personen niet meer wonen op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen en 
-diensten. 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om uit te schrijven:

Per 12 november 2019: 
- R.N. Soe, geboren 07-01-1969, 
 Zeelandlaan 24

Per 14 november 2019:
- B.I. Crică, geboren 15-09-1986, 
 Havenstraat 63
- A.M. Tescariu, geboren 06-12-1975, 
 Havenstraat 63

Reageren
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen 4 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede (023) 548 58 68).

Toestemming aanleg in/uitrit 
Maaslaan 2
Op 3 oktober 2019 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in/

uitrit aan te leggen bij Maaslaan 2, 2105 XC in 
Heemstede.



Vergaderingen raadscommissies december
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 3,4 en 9 december 2019. Al 
deze openbare vergaderingen zijn om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. 
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
3 december
- Opening en vaststellen agenda commissie 

Samenleving 3 december 2019
- Spreekrecht inwoners
- Extra stimuleren parttime arbeid
- Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning Heemstede 2020
- Integraal Huisvestingsplan basisscholen 

2019-2039 (definitief )
- Invulling reserve ‘Nieuwe Initiatieven’
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder

- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
4 december
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Belastingverordeningen 2020
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Verblijfsaccommodatiebeleid
- Concept-MRA Agenda 2.0
- Rapport Rekenkamercommissies – Evaluatie 

van de samenwerking tussen Heemstede 
en Bloemendaal op het gebied van 
automatisering en informatisering

- Visie op Informatievoorziening 2020-2024
- Kader voor de ambtelijke samenwerking 

Heemstede - Bloemendaal
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
9 december
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Baggerplan 2020-2029
- Resultaten Afvalproef Merlenhoven
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

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 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl

Vaststelling wijzigingsplan ‘Hageveld 1’ Heemstede
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 12 
november 2019 het wijzigingsplan ‘Hageveld 1’ 
met planidn: NL.IMRO.0397.WPHageveld1-0201 
hebben vastgesteld.

Waarvoor is het wijzigingsplan opgesteld?
Villa ‘t Clooster staat op het perceel Hageveld 
1, vlakbij het Atheneum College Hageveld. 
De eigenaar van de villa wil het bestaande 
bijgebouw aan de woning vervangen door 
een nieuw bijgebouw. Daarnaast bestaat de 
wens om een nieuw vrijstaand bijgebouw te 
realiseren bij de inrit vanaf de Nijverheidsweg 
na sloop van een oud vrijstaand bijgebouw. 
Vanwege het beschermde karakter van het 
landgoed zijn de bestaande gebouwen 
specifiek opgenomen in het bestemmingsplan. 
Wijziging van de gebouwen is alleen mogelijk 
binnen de bestaande bouwvlakken. Een 
wijziging van de bouwvlakken is mogelijk, 
maar daarvoor moet een wijzigingsprocedure 
doorlopen worden. Daarvoor is dit 
wijzigingsplan.

Waar kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit 
liggen van 28 november 2019 tot en met 
woensdag 8 januari 2020 ter inzage:
- in de publiekshal van het gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 in Heemstede (voor 
openingstijden zie www.heemstede.nl)

- op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.WPHageveld 1-0201 

Mogelijkheden voor beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
op het ontwerpwijzigingsplan naar voren 
hebben gebracht, kunnen van 27 november 
2019 tot en met woensdag 8 januari 2020 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet te kunnen worden verweten 
niet (tijdig) zienswijzen kenbaar te hebben 
gemaakt. 
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 particulieren 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 ook 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 spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist. 

Inwerkingtreding wijzigingsplan 
Het vaststellingsbesluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met 
mevrouw E. Suijk van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via (023) 548 57 53 of per e-mail 
e.suijk@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Grevelingen 11, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
493864, ontvangen 11 november 2019

- Hageveld 102, renovatie voormalige kapel 
t.b.v. woonruimte, wabonummer 494433, 
ontvangen 12 november 2019

- Herfstlaan 3, het plaatsen van 2 bruggen in het 
urnenbos op de begraafplaats, wabonummer 
495470, ontvangen 13 november 2019

- Melchior Treublaan 11, het kappen van een 
Noorse esdoorn en een den, wabonummer 
492577, ontvangen 9 november 2019

- Oosterlaan 8, het plaatsen van een 
dakopbouw en realiseren van een 
appartement, wabonummer 494268, 
ontvangen 12 november 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 92, het wijzigen van de entree 

pui van de winkel, wabonummer 489032, 
verzonden 19 november 2019

- Burgemeester van Rappardlaan 1, restauratie 
Groenendaalse Molen, wabonummer 
477424, verzonden 19 november 2019,

- Frans Lisztlaan 21, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 477862, 
verzonden 18 november 2019

- Herenweg 9, het kappen van een beuk, 
wabonummer 492112, verzonden 21 
november 2019

- Lombokstraat 1A, het versterken van de begane 
grondvloer van het bedrijfspand, wabonummer 
486709, verzonden 19 november 2019

- Troelstralaan 61, de bestaande erker 
vernieuwen en het dak verhogen tot 
aan het balkon, wabonummer 480681, 
verzonden 22 november 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Achter Glipperpad 1, het vervangen van 

een bestaande loopbrug door een dam met 
duiker tussen de percelen C5302 en C5878. 
Huidige dam tussen de percelen C5712 en 
C4664 verwijderen en het vervangen door 
de vrijgekomen brug tussen de percelen 
C5302 en C5878, wabonummer 482466, 
ontvangen 24 oktober 2019

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Achter Glipperpad 1, het vervangen van 

een bestaande loopbrug door een dam met 
duiker tussen de percelen C5302 en C5878. 
Huidige dam tussen de percelen C5712 en 
C4664 verwijderen en het vervangen door 
de vrijgekomen brug tussen de percelen 
C5302 en C5878, wabonummer 482466, 
ontvangen 24 oktober 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 4 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 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’.

Verleende omgevingsvergunningen 
Leidsevaartweg 15 en 17
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
heeft namens het college van B&W van 
Heemstede omgevingsvergunningen (op 
grond van artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) verleend aan: 
- A.W. Mense Groen B.V., voor het intrekken 

van het gebruik van een lpg-tankstation 
op het perceel Leidsevaartweg 15 te 
Heemstede. 

- Tinq Heemstede, voor het oprichten van 
een onbemand tankstation op het perceel 
Leidsevaartweg 17

Inzage omgevingsvergunningen
De omgevingsvergunningen met bijlagen 
liggen ter inzage van 28 november 2019 tot 9 
januari 2020:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt 

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
een telefonische afspraak maken via (0251) 
26 38 63

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het gemeentehuis in 

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar maken of voorlopige 
voorziening aanvragen
U kunt tot 9 januari 2020 bezwaar maken bij 
het algemeen bestuur van Omgevingsdienst 
IJmond via:
- een e-mail aan info@odijmond.nl
- een brief aan Postbus 325, 1940AH 

Beverwijk
- (0251) 26 38 63
Voor de procedure van het aanvragen van 
een voorlopige voorziening bij spoedeisende 
belangen: zie Reageren, inzien en bezwaar 
maken.




