
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 januari 2015

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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 (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 altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Vergaderingen 
commissies januari
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- Nieuwe regelgeving
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Uitnodiging 8 januari
Inloopbijeenkomst Duinpolderweg
Op donderdag 8 januari 2015 wordt een 
inloopbijeenkomst georganiseerd over de 
Duinpolderweg, dit is een (deels nieuwe) 
verbinding tussen de N206 en de A4. U bent 
van harte welkom tussen 17.00 en 21.00 uur 
in het NH Conference Centre Leeuwenhorst, 
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de inloopbijeenkomst 
en over de Duinpolderweg op de website 
www.noord-holland.nl/duinpolderweg. Op de 
hoogte blijven van nieuws over de Duinpolderweg? 
Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via de 
website.

Vrijdag 9 januari
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 9 januari 2015 
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.

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig 
van de juiste sticker!
Eind december 2014 ontving u als gebruiker 
van de grijze rolemmer een nieuwe sticker 
voor het jaar 2015. In 2015 moeten de 
grote rolemmers met een inhoud van 240 
liter voorzien zijn van een gele sticker. De 
kleine rolemmer heeft een paarse sticker 
nodig. De stickers met barcode vormen een 
controlemiddel dat onder andere informatie 
geeft over het adres waartoe de rolemmer 
behoort.

In januari 2015 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 22 januari 2015 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 Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 

laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten 
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen 
of politiek nieuws.



Omgevingsvergunningen 
4 woningen Glipperweg 33-39
Bekendmaking
Ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat met ingang 
van donderdag 8 januari 2015 gedurende zes weken 
ter inzage ligt de op 23 december 2014 verleende 
omgevingsvergunning voor het permanent 
toestaan van 4 woningen in het kantoorgedeelte 
van het bestaande bedrijfsgebouw Glipperweg 
33-39 in afwijking van het bestemmingsplan 
Woonwijken zuid en west.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OV glipperweg37-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 
juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende die in de voorfase 

een zienswijze heeft ingediend dan wel die niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend, van vrijdag 9 januari 2015 tot en met 
donderdag 19 februari 2015 beroep aantekenen bij 
de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij 
genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl  
-> Rechtszaak beginnen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep.
Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 

een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting 
van de uitkomst van het beroep, schorsing 
wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl -> Rechtzaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Haarlem. 
Voor nadere informatie over het besluit kunt u zich 
tot de heer G. Klaassen (023-5485765) wenden.

Omgevingsvergunning 4 appartementen 
Glipperweg 33-39 te Heemstede 
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning 
4 Appartementen Glipperweg 33-39 te Heemstede, 
een verzoek om vaststelling van een hogere waarde 
in het kader van de Wet geluidhinder ingediend 
bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarde 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. 
De bevoegdheid van het college tot vaststelling 
van een hogere waarde is gemandateerd aan het 
dagelijks bestuur van Milieudienst IJmond.

De directeur van Milieudienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd 
dagelijks bestuur, maakt bekend dat er een besluit 
hogere waarde is genomen.  
Het besluit tot vaststelling van de hogere 
waarde ligt met ingang van donderdag 8 
januari 2015, gedurende zes weken, samen met 
de omgevingsvergunning 4 appartementen 
Glipperweg 33-39, ter inzage bij de balie van het 
raadhuis van Heemstede en bij Milieudienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen 
belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding 
van “Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 
omgevingsvergunning 4 appartementen 
Glipperweg 33-39 te Heemstede”. Het is ook 
mogelijk om digitaal beroep aan te tekenen via 
www.raadvanstate.nl -> digitaal loket. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD).

Hogere waarde Wet geluidhinder

Nieuwe regelgeving
Belastingverordeningen
Op 17 december 2014 heeft de raad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld. Hiermee 
komen de belastingverordeningen van 2014 te 
vervallen. 

- Verordening heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2015

- Verordening heffing en invordering van leges 
2015 

- Verordening heffing en invordering 
van belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2015 

- Verordening heffing en invordering van liggeld 
woonschepen Cruquiushaven 2015 

- Verordening heffing en invordering van 
precariobelasting 2015 

- Verordening heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2015 

- Verordening heffing en invordering van 
marktgelden 2015 Verordening heffing en 

invordering van hondenbelasting 2015 
- Verordening heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2015 (Verordening 
begrafenisrechten 2015) 

- Verordening heffing en invordering van 
onroerende-zaakbelastingen 2015 

- Verordening heffing en invordering van 
rioolheffing 2015 

Beleidsregels Participatiewet
Op 16 december 2014 heeft het college de 
volgende Beleidsregels inzake de Participatiewet 
vastgesteld. Hiermee komen de Beleidsregels 
terug- en invordering en verhaal WWB 2014 en de 
Beleidsnotitie hoogwaardig handhaven WWB te 
vervallen. 

- Beleidsregels terug- en invordering en verhaal 
Participatiewet Heemstede 2015 

- Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet 
Heemstede 2015 

- Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet Heemstede 2015 

- Beleidsregels heroverwegen maatregel 
Participatiewet Heemstede 2015 

- Beleidsregels aanpassing bijstandsnorm 
Participatiewet Heemstede 2015 

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
Heemstede 2014
Op 2 december 2014 heeft het college de 
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 
vastgesteld. Hiermee komt het Afwegingsmodel 
handhaving kinderopvang Gemeente Heemstede 
2010 te vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking van bovenstaande 
nieuwe regelgeving in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.



Vergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering om 
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. 

Commissie Samenleving 
dinsdag 13 januari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 13 januari 2015
- Spreekrecht burgers
- Intrekken Verordening incidentele subsidie 

maatschappelijke stage (A-stuk)
- Wijziging Verordening Peuterwerk (A-stuk)
- Project De Verbeelding ‘Toekomst Bibliotheek 

Heemstede - fase 2’ (B-stuk)
- Uitvoering Motie culturele opwaardering 
 Oude Kerk (B-stuk)
- Huishoudelijke Hulp Toelage (o.v.v. D66) (C-stuk)
- Discussie n.a.v. de motie ‘Vrijwilligers 
 verdienen meer dan vrijblijvendheid.’
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur 
 en algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken 
 decentralisaties Sociaal Domein
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
woensdag 14 januari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 14 januari 2015
- Spreekrecht burgers
- Concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 

2015-2018 (B-stuk)

- Normenkader 2014 voor de controle 
 van de jaarrekening 2014 (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 
15 januari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 15 januari 2015
- Spreekrecht burgers
- Wijziging kapbeleid (A-stuk)
- Benoeming leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede A-stuk)
- Plan van aanpak Herziening parkeerbeleid 

stationsomgeving Heemstede (B-stuk)
- Verkoop peuterspeelzaal Reggelaan 14
- Jan van Goyenstraat 2, verzoek handhaving 

avondopenstelling daghoreca (C-stuk o.v.v. D66)
- Start herinrichtingsplan Wilhelminaplein 
 (C-stuk o.v.v. D66)
- Voortzetting activiteiten klankbordgroep 

duurzaamheid (C-stuk o.v.v. D66)
- 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.

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 15 januari 2015 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 4 december 2014
- Wat verder ter tafel komt

Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 15 januari 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van reclame-uitingen (openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  uitkering op grond van het Besluit 
  bijstandverlening zelfstandigen 
  (niet openbaar) 
21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde 
  bestuurlijke boete op grond van de Wet 
  werk en bijstand (niet 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 en besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene en Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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’.




