
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 december 2013

De gemeente 
Heemstede 
wenst u een 

gelukkig Nieuwjaar! 

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Kerstboom-
verbranding 

8 januari

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen 
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede 
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 6 
januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 
20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. De receptie vindt 
plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal van het 

raadhuis. Het duo Late Night Serenade zorgt voor 
de muzikale omlijsting. 

Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. 

6 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

NIEUWJAARS BIJEENKOMST 
6 JANUARI 2014

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De 
eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 3 januari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in 
het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, 
om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 3 januari 

Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis 
Op dinsdag 31 december is het raadhuis om 
13.00 uur gesloten. Op 2 januari is het raadhuis 
vanaf 10.00 uur open. Kijk voor onze reguliere 
openingstijden in deze HeemstedeNieuws bij 
adresgegevens en openingstijden of raadpleeg 
onze website www.heemstede.nl. 

Afvalkalender Heemstede 2014: 
digitaal of op papier?
Vorig jaar hebben de gemeente Heemstede en 
Meerlanden besloten de jaarlijkse afvalkalender 
niet meer huis-aan-huis te verspreiden. We hebben 
gemerkt dat steeds meer mensen gebruik maken 
van de digitale mogelijkheden om (overheids)
informatie in te zien. Alle huishoudens die de 
afvalkalender op papier wilden blijven ontvangen, 
konden dit vorig jaar via een antwoordkaart 
aangeven.

Uw afvalkalender 2014 is op meerdere manieren 
(digitaal) beschikbaar:
- via www.afvalkalender.meerlanden.nl (na 

invoer van uw postcode kunt u uw persoonlijke 
afvalkalender als pdf-bestand downloaden)

- als gratis Meerlandenapp op uw smartphone of 
tablet via de App store of Google Play Store

- als pdf-bestand in het digitaal loket, zie hiervoor 
www.heemstede.nl.

Inwoners die niet beschikken over internet kunnen 
vanaf 2 januari 2014 een geprinte/gedrukte versie 
van de afvalkalender afhalen bij de publieksbalie 
van het raadhuis tijdens openingstijden.

Wij wensen u een feestelijke en veilige jaarwisseling. 
Kijk voor tips voor een veilig gebruik van vuurwerk 
op www.heemstede.nl bij: Wonen -> Veiligheid.

Veilig omgaan met 
vuurwerk 



Vet, recycle het!
Geef gebruikt frituurvet een tweede leven!
Gaat u zelf oliebollen bakken? Lever uw gebruikte 
frituurvet of bakolie dan in bij een van de 
inzamelpunten. U kunt uw vet kwijt in de speciale 
gele rolemmer. Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen 
zo een tweede leven als biobrandstof. Biobrandstof 
kan weer gebruikt worden in bijvoorbeeld 
tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales en voer-
tuigen. Denk duurzaam en lever uw vet en olie in!

Hoe inleveren?
Giet het afgekoelde frituurvet terug in de 
originele verpakking of in een lege plastic fles. 

Sluit de verpakking goed en neem mee naar een 
inzamelpunt. Doe daar de fles in de gele rolemmer.

Waar inleveren?
De actuele inzamelpunten voor gebruikt frituur- en 
bakvet in Heemstede zijn:
- Arteka Natuurvoeding Heemstede, 

Zandvoortselaan 16-18
- Dekamarkt Binnenweg
- Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins, 

Ringvaartlaan 4
- Milieustraat Meerlanden, Cruquiusweg 47

Het college van B&W van Heemstede maakt bekend 
dat zij op grond van artikel 10.63, tweede lid Wet 
milieubeheer ontheffing heeft verleend aan de 

gemeente voor het verbranden van kerstbomen op 
woensdag 8 januari 2014 van 14.00-23.00 uur op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar 
mogelijk.

Ontheffing voor kerstboomverbranding 

Woensdag 8 januari 2014 worden vanaf ongeveer 
19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in Heemstede 
verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 
Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men 
een lootje voor de loterij en € 0,20. 

Inleveren boom
Op woensdag 8 januari tussen 13.30 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 

- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)
Kerstbomen kunnen lopend of op de fiets nog tot 
vlak voor de verbranding worden ingeleverd op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor overig verkeer 
is de Vrijheidsdreef afgesloten van woensdag 8 
januari 9.00 tot donderdag 9 januari tot omstreeks 
12.00 uur.

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.45 uur en 
wordt verricht door wethouder Jur Botter. 
Gewonnen prijzen kunnen direct na de 
trekking worden afgehaald op het podium aan 
de Vrijheidsdreef. Rond 19.00 uur begint de 

Kerstboomverbranding 2014

verbranding van de ingezamelde kerstbomen. 
Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal het 
geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van 
de kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) 
warme chocolademelk.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ingang Cruquiushaven het plaatsen van een 

verwijsbord 9272, ontvangen 18 december.
- Einthovenlaan 2 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer: 9231, 
ontvangen 17 december.

- Oosterlaan 25 het verhogen van het dak 

Wabonummer 9306, ontvangen 19 december.
- Bos Overplaats nabij Prinsenlaan en 

Prinsessenhof het kappen van 112 bomen 
Wabonummer: 9342, ontvangen 20 december 
2013.

- Jeroen Boschlaan 5 het plaatsen van een 
berging, een dakkapel en een schoorsteen in een 
uitbouw, ontvangen 23 december 2013.

- Frederik van Eedenplein 30 het kappen van 
een berk Wabonummer 9350, ontvangen 24 
december 2013.

- Strawinskylaan 66 het kappen van een berk en 
een conifeer Wabonummer 9351, ontvangen 24 
december 2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Diverse fietsen niet in rijtechnische staat 
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
de volgende fietsen aangetroffen die niet in 
rijtechnische staat zijn:
- fel groene damesfiets (platte band) ter hoogte 

van Zandvoortselaan 160;
- blauwe Sparta herenfiets (platte band) ter 

hoogte van Zandvoortselaan 179;
- olijfgroene Sparta damesfiets (platte band) ter 

hoogte van Roemer Visscherplein 19;
- goudkleurige Batavus damesfiets (platte band) 

ter hoogte van Pelikaanlaan 81-145;

- zwarte Batavus damesfiets (binnenband uit 
band) ter hoogte van Rembrandtlaan 39-41.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 8 januari 2014 de gelegenheid om 
de fiets van de weg te verwijderen dan wel te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert. Indien de fiets binnen deze termijn niet 

van de weg is verwijderd dan wel in rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van het 
college verwijderd (bestuursdwang). De eventuele 
fietsketting waarmee de fiets staat vastgeketend 
zal op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. De fiets wordt dan voor een periode 
van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



Verkeersbesluit(en)
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 

appartement Bartoklaan 77 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. (verzonden: 24 december 2013).

Het besluit ligt vanaf 2 januari 2014 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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 
(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. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
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. 
Verzoek om voorlopige voorziening 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
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) 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 kader ‘Bezwaar’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 9 januari 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen het niet in behandeling 
  nemen van een aanvraag energiesubsidie 
  - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  optrekken van de achtergevel aan 
  de Landzichtlaan 43 
  - openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing Bbz 
  - niet openbaar - 

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden 

De raad heeft besloten:

Verordening peuterwerk Heemstede 2013
Unaniem vastgesteld.

Wijziging kapbeleid
Het besluit is verworpen met 10 stemmen voor 
en 11 stemmen tegen.
Voor het besluit stemden de fracties van 
VVD en CDA.
Tegen het besluit stemden de fracties van 
D66, PvdA, HBB en GL.

MOTIE ‘Bescherming groene uitstraling 
Heemstede’: D66, PvdA, HBB en GL
De raad verzoekt het College:
Een instrumentarium in het kader van het bomenbeleid 
te ontwikkelen dat tenminste hetzelfde niveau van 
zorg inhoudt voor het Heemsteedse bomenbestand 
als het huidige kapbeleid, aangevuld met een goed 
communicatieplan.

De motie is aangenomen met 11 stemmen voor 
en 10 stemmen tegen.
Voor de motie stemden de fracties van 
D66, PvdA, HBB en GL.
Tegen de motie stemden de fracties van 
VVD en CDA.

Belastingverordeningen 2014
Het besluit is vastgesteld met 19 stemmen voor 
en 2 tegen.
De fractie van GL stemde tegen 
(met stemverklaring).

Controleprotocol accountantscontrole 
jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente 
Heemstede
Unaniem vastgesteld.

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
28 november 2013
De afdoening van de ingekomen stukken is 
unaniem vastgesteld conform voorstel.

Raadsbesluiten 18 december  2013




