
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 januari 2014

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

Vergaderingen 
commissies 

in januari

In december ontving u als gebruiker van een grijze 
rolemmer een nieuwe sticker voor het jaar 2014. Het 
is de bedoeling dat u deze sticker direct plakt op 
het deksel van de grijze rolemmer. In 2014 moeten 
de grote rolemmers met een inhoud van 240 liter 
voorzien zijn van een oranje sticker. De kleine 
rolemmer heeft een donkergroene sticker nodig. 

Gedurende januari worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 
voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit 
label staat het verzoek om de sticker alsnog aan te 
brengen. Vanaf maandag 27 januari 2014 worden 
alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien 
zijn van een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker 
of de grijze rolemmer? 
Neem dan contact op met de afdeling 
Publieksinformatie van De Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de 
juiste sticker!

Kerstboom eruit? Geef  ‘m mee met het gft!
Heeft u uw kerstboom niet aangeboden voor 
de jaarlijkse kerstboomverbranding? Dan kunt u 
de boom in januari 2014 ook nog aanbieden op 
één van inzameldagen van gft naast uw groene 
rolemmer. Gebruikers van verzamelcontainers, 
ondergrondse containers of gele huisvuilzakken 
kunnen de kerstbomen dagelijks langs de openbare 
weg plaatsen. Alle ingezamelde bomen worden 
duurzaam verwerkt tot compost.

In deze uitgave:
- Verkiezingen gemeenteraad 
 2014
- Bestemmingsplan 
 ‘Woonwijken zuid en west’

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders
Op woensdag 12 februari starten twee 
KIES - trainingen op basisschool De Ark in 
Heemstede. Kinderen die in Heemstede 
wonen, kunnen aan deze training meedoen. 
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen, 
gericht op het verwerken van de scheiding. Er 
start een groep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
en een groep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
biedt nu een aantal jaren de ‘Kind In Echtscheidings 

Situatie (KIES)’ training aan. Kinderen die aan deze 
training hebben meegedaan zijn enthousiast. Ze 
hebben er wat aan gehad en vonden de spelletjes 
leuk. De ouders gaven aan dat hun kinderen door 
de training vrolijker zijn geworden en beter voor 
zichzelf opkomen. 

Neem voor vragen of aanmelden contact op met 
Francien Degewij, KIES coach van Kontext. U kunt 
haar telefonisch bereiken op 06-44327513 of via 
e-mail fdegewij@kontext.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op www.cjgheemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 192-A het kappen van 1 

venijnboom, 8 esdoorns en 5 naaldbomen 
wabonummer 8784, verzonden 6 januari 2014. 

- Glipper Dreef 192 het kappen van 1 eik 
wabonummer 8787, verzonden 6 januari 2014.

- Burgemeester van Lennepweg 44 het kappen 

van 1 conifeer wabonummer 8859, verzonden 
 6 januari 2014. 
- Herenweg 88 het kappen van 1 kastanjeboom 

wabonummer 8968, verzonden 6 januari 2014. 
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen van een carport wabonummer 
7865, verzonden 6 januari 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.



Verkiezing Gemeenteraad 2014: Kandidaatstelling
De voorzitter van het centraal stembureau voor 
verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Heemstede maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 3 februari 2014 zal de 

kandidaatstelling voor de verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Heemstede 
plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken 
aan het adres Raadhuisplein 1, bij het daar 
gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 
17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) 
worden ingeleverd.

3.  De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kan-

didaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de 

aanduiding van de politieke groepering boven 
een kandidatenlijst (model H 3-1)

- machtiging tot het plaatsen van een 
aanduiding, gevormd door samenvoeging van 
de aanduidingen van politieke groeperingen of 
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. 
(model H 3-2)

- de verklaringen van ondersteuning van een 
kandidatenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van 
de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie 
(model I 10) zijn tot en met de dag van de 
kandidaatstelling ter gemeentesecretarie 

kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
4.  Voor de kandidaatstelling moet een 

waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro 
worden betaald. Dit bedrag moet overgemaakt 
worden op rekeningnummer BNG 28.50.03.461 
t.n.v. de gemeente Heemstede, onder vermelding 
van “Waarborgsom kandidaatstelling (naam 
politieke groepering)” tenzij bij de laatstgehouden 
verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente een of meer zetels aan de politieke 
groepering is/zijn toegekend.

Voor inlichtingen over de wettelijke voorschriften 
voor de inlevering van kandidatenlijsten kunt u 
bellen met de afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 
1, telefoonnummer 023 5485647.

Bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’ Heemstede
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in de vergadering van 31 oktober 2013 het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’, digitaal 
bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.Bpzuidenwest-0201, 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan 
vervangt de bestaande planologische situatie voor de 
woonwijken Geleerdenwijk, Rivierenwijk en De Glip.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:

Regels
-  Artikel 10 ‘Gemengd 9’ is toegevoegd ten behoeve 

van het gebruik van Glipperweg 53. 
- In artikel 13 zijn aan de bestemming ‘Gemengd-18’ 

(Höckerkade 3, 5, 7, 9) bedrijven in de 
milieucategorie 1 en 2 aan de toegelaten functies 
toegevoegd (lid 13.1.1.c) alsmede een  
vrijstellingsbepaling onder voorwaarden voor 
milieucategorieën 3.1 en 3.1. Voorts is een  
bepaling opgenomen waarin dakterrassen op het 
hoofdgebouw binnen de maximale hoogtematen 
zijn toegestaan. 

- In artikel 14 lid 2.1.i (voorheen 13.2.1.i) is de naam 
van de aanduiding ‘aantal ateliers’ gecorrigeerd in 
‘aantal’.

- Als gevolg van vorenstaande zijn artikelen en leden 
vernummerd.

Verbeelding
-  Ter plaatse van de vier bestaande particuliere 

bruggen bij de percelen Hollandsdiep 19, 21, 23 en 
25 is de aanduiding ‘brug’ ingetekend.

-  De bouwhoogte van de woningen Duin en Vaart 8 
en 10 zijn gewijzigd van 7 m in 7,3 m.

-  De toegelaten goot- en bouwhoogte van de 
bestemming ‘Gemengd-18’ (Höckerkade 3, 5, 7, 9) 
zijn in overeenstemming gebracht met die van het 
bestemmingsplan ‘Glip III’. 

-  De bestemming ‘Gemengd-3’ (Glipperweg 53) is 
gewijzigd in de bestemming ‘Gemengd-9’.

- De voetbrug tussen de Rijnlaan en de Eemlaan is 
voorzien van de aanduiding ‘brug’. 

-  De toegelaten goot- en bouwhoogte van het aan 
de Patrijzenlaan 15, 17 en 19 grenzende deel  van 
het bedrijfspand, is conform bestemmingsplan 
‘Glip II’, verlaagd naar 3 m.

- De westelijke bouwgrens op het perceel 

Lorentzlaan 99 is opgeschoven tot 5 m van 
de grens met  de bestemming ‘Water’ en is de 
bestemming ‘Tuin’ ten noorden van het bouwvlak 
gewijzigd in de  bestemming ‘Wonen’. 

Toelichting
-  Paragraaf 2.7.4 is aangepast vanwege de ten 

zuiden van de Geleerdenwijk aanwezige  
hogedrukaardgastransportleiding.

-  Paragraaf 1.1 is geactualiseerd omdat de 
bestemmingsplannen ‘Woonwijken Noordoost’ 
en ‘Bedrijventerreinen’ na vaststelling van het 
ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en 
west’ door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

-  Paragraaf 1.4 is gewijzigd omdat bestemmingsplan 
‘Landgoederen en groene gebieden’ niet voor 
kwam in de lijst van vigerende plannen, terwijl 
(delen van) de percelen Prinsenlaan 45, 47 en 49 in 
dat bestemmingsplan zijn geregeld.

-  In Paragraaf 1.6 is een verwijzing naar bijlagen 
2 en 3 toegevoegd. Deze bijlagen waren in het 
ontwerpbestemmingsplan nog niet aanwezig.

-  In paragraaf 1.6 is ‘N.B.’ verwijderd.
- In paragraaf 2.11 is ‘N.B.’ verwijderd.
-  In paragraaf 2.11is de adressering van het 

timmerbedrijf gecorrigeerd (Nachtegaal gewijzigd 
in Patrijzenlaan).

-  In paragraaf 3.4.3 is bij Gemengd-3-5-6-15-16-17-18 
ook -9- toegevoegd.

-  Paragraaf 4.3 is aangepast i.v.m. transitie 
ontwerp-bestemmingsplan naar vaststelling 
bestemmingsplan.

-  Paragraaf 4.4 is aangepast i.v.m. transitie 
ontwerp-bestemmingsplan naar vaststelling 
bestemmingsplan.

-  In de Inhoudsopgave bijlagen zijn bijlagen 2 en 3 
toegevoegd. 

-  In Bijlage 2 is de Nota beantwoording zienswijzen 
toegevoegd. 

-  In Bijlage 3 is het Overzicht wijzigingen 
bestemmingsplan ‘woonwijken zuid en west’ ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan van 
1 mei 2013 toegevoegd. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website van de gemeente Heemstede, 
www.heemstede.nl en op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke planbestanden 
kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ga naar ‘Een plan bekijken’ en dan naar 
‘Bestemmingsplannen’. Klik vervolgens op ‘ID’ en vul 

‘NL.IMRO.0397. BPZuidenwest-0201’ in om het gehele 
plan te bekijken. U kunt ook specifiek op uw adres 
zoeken. Klik in plaats van op ‘ID’ op locatie en vul uw 
adres in.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt voorts 
met ingang van donderdag 9 januari 2014 voor zes 
weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal 
van het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan beroep 
instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang van 
vrijdag 10 januari 2014 gedurende 6 weken (dus tot 
en met donderdag 20 februari 2014) tegen dit besluit 
beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden 
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen door 
de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie 
te worden gebracht. 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 burgers 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 eveneens 
digitaal aan via het loket. Let op: u kunt geen beroep 
instellen per e-mail.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags 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. Vanaf dat moment is het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’ ook van 
kracht.



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’.

De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 14 januari 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 14 januari 2014
- Spreekrecht burgers
- Beleidskader nieuwe Wmo en Jeugdwet (A-stuk)
- Tussentijdse rapportage toekomst bibliotheek in 

Heemstede (B-stuk)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 
woensdag 15 januari 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 15 januari 2014
- Spreekrecht burgers
- Overleg met rekenkamercommissie
- Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014 
(A-stuk)

- Actualiseren Reglement van Orde van de 
gemeenteraad (A-stuk)

- Normenkader 2013 voor de controle van de 
jaarrekening 2013 (B-stuk)

- Samenwerking Haarlem105 RTV (B-stuk)
- De tweede managementrapportage 2013 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk o.v.v. VVD)

- Voortgang ambtelijke samenwerking 
Heemstede/Bloemendaal (C-stuk o.v.v. PvdA)

- Jaarwisseling 2013-2014 (C-stuk o.v.v. PvdA)
- Uitvoering motie ‘aanvullende 

bezuinigingsvoorstellen n.a.v. kadernota 2014-
2017’

- Terugkoppeling VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 16 januari 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 16 januari 2014
- Spreekrecht burgers
- Beheersverordening Algemene Begraafplaats 

Heemstede 2014 (A-stuk)
- Vaststelling duurzaamheidsverslag 2013 (A-stuk)
- Herzieningen bestemmingsplan Woonwijken 

Noordoost ten behoeve van Watermuziek en 
Spaarnelicht (B-stuk)

- Onderzoek Rekenkamercommissie “Uniformiteit 
in Maatwerk” inzake uitbesteding aan De 
Meerlanden

- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 16 januari 2014 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaren tegen het opleggen van 
  een bestuurlijke boete vanwege 
  schending inlichtingenplicht en tegen de 
  intrekking van Wwb na opschorting 
  (niet openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
  ligplaatsvergunning (openbaar)

Bovenstaande 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.

Vergaderingen




