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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 (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

Raadsvergadering
28 januari 2016

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Uitschrijvingen BRP

Gaat u verhuizen?
of rijbewijs bij de 
woongemeente 
aangevraagd kan 
worden en dat 
er geen gebruik 
gemaakt 
kan worden 
van verschillende 
overheidsvoorzieningen. 
Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. 
Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte 
van een verhuizing gedaan wordt.

Doe de gratis woningcheck!
Brandveilig wonen
Met simpele maatregelen zijn de meeste branden in huis eenvoudig 
te voorkomen. Bijvoorbeeld door uw schoorsteen regelmatig te laten 
vegen. Maar wat als er toch brand uitbreekt? Wat doet u dan? En hoe 
komt u zo snel mogelijk het huis uit?

Brandweer Kennemerland wil samen met u ervoor zorgen dat uw eigen 
woon- en leefomgeving brandveiliger wordt. Een van de activiteiten 
is de gratis woningcheck. Hiermee verkleint u de kans op brand in uw 
eigen woonomgeving. Ambassadeurs van Brandweer Kennemerland 
komen dan bij u thuis kijken of uw woning brandveilig is en wat u kunt 
doen om het veiliger te maken. U kunt ook zelf aan de aan de hand van 
een checklist (via een folder of de app) een controle doen.

Kijk voor meer informatie op de website van brandweer Kennemerland. 
www.brandweer.nl/kennemerland/brandveiligleven.

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan 
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start 
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon –
indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog 
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. 
Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon 
niet te traceren is, besluit het college van B&W 
deze persoon ‘met onbekende bestemming’ uit te 
schrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Dit 
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer 
op dat adres staat ingeschreven. De gevolgen 
hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument 

Bijeenkomst over toekomst winkelcentra 
op 1 februari 2016
In december 2015 heeft de commissie Ruimte 
ingestemd met het voorkeursscenario 
voor de toekomst van de winkelgebieden 
in Heemstede. Op basis van dit scenario is 
een concept-toekomstvisie gemaakt door 
bureau DTNP. Voordat het gemeentebestuur 
een standpunt inneemt horen we graag de 
mening van de ondernemers, omwonenden en 
andere belangstellenden. U wordt van harte 
uitgenodigd voor een discussiebijenkomst 
hierover op maandagavond 1 februari in het 
raadhuis. De bijeenkomst begint om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis (inloop 
vanaf 19.30 uur). 

Programma 1 februari
Tijdens de bijeenkomst zal het bureau DTNP de 
concept-visie presenteren. Deze is gebaseerd op het 
voorkeursscenario zoals in december vastgesteld. 
Daarna is er volop gelegenheid om te reageren 
en te discussiëren hierover. Alle input van de 

avond wordt meegenomen in het uiteindelijke 
visiedocument van DTNP. 

Vervolg met beschrijving voorkeursscenario 
leest u op pagina 2.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Locatie Watermuziek, kopersopties, 

bouwnummer 19 t/m 24, 29, wabonummer 
32414, ontvangen 11 januari 2016, 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 53, plaatsen dakopbouw 

t.b.v. extra appartement, wabonummer 30551, 
ontvangen 23 november 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 53, plaatsen dakopbouw 

t.b.v. extra appartement, wabonummer 

30551, ontvangen 23 november 2015. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Rhododendronplein 17, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 32373, verzonden 15 januari 
2016

- Nabij Burg. van Rappardlaan 1, het aanbrengen 
van een oever, wabonummer 31407, verzonden 
15 januari 2016

- Linge 26, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 30319, 
verzonden 15 januari 2016

- Herenweg 121, het vervangen van dakramen 
en aanpassen kozijnen, wabonummer 28674, 
verzonden 15 januari 2016

- Eikenlaan 29, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 28920, verzonden 18 januari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Maaien van gazon

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 januari 
2016 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 januari 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vaststelling Verordening commissie 

bezwaarschriften (deregulering)
- Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 10 woningen 
Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan (De Posterij)

Hamerpunten
- Verordening kinderopvang op sociaal-medische 

indicatie Heemstede 2016

Overige punten
- Spoorwegovergang Laan van Alverna – vervolg 

bespreking cie RUI 18 januari 2016
- Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie
- Benoeming lid auditcommissie Heemstede
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 januari 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
54 85 646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vervolg van vorige pagina.

Toekomstvisie
De gemeente werkt al enige tijd aan een visie op 
de toekomst van de Heemsteedse winkelcentra. 
De visie moet vertellen wat er nodig is om de 
winkelcentra en in het bijzonder de Binnenweg/
Raadhuisstraat nu en in de toekomst aantrekkelijk 
en succesvol te laten zijn. In de eerste fase zijn 
in samenspraak met ondernemers en inwoners 
de onderwerpen bepaald die in de visie aan bod 
komen. Na de zomer is de tweede fase van start 
gegaan. Hierin zijn eerst concrete voorstellen 
gedaan met verschillende ambitieniveaus (oftewel: 
scenario’s) en een voorkeursscenario. Hieruit blijkt 
welke plaats Heemstede wil gaan innemen in de 
markt. Ook dit voorkeursscenario is besproken met 
ondernemers en omwonenden. Het college van 
B&W heeft, na advies van de commissie Ruimte, in 
december het scenario vastgesteld dat uitgewerkt 
moet worden in de visie.

Voorkeursscenario
Volgens het voorkeursscenario wordt een 
winkelstructuur nagestreefd waarbij:
•	 voor	de	Binnenweg-Raadhuisstraat	wordt	ingezet	

op: 
-  het lokale ontmoeten en vermaak 

(bijvoorbeeld terrassen); 
-  niet-alledaagse aankopen (zoals delicatessen 

en andere niet-dagelijkse benodigdheden); 
-  en tot slot op versterking van de functie 

voor frequente benodigdheden, waarbij de 
supermarkten een belangrijke rol vervullen. 

•	 voor	de	Jan	van	Goyenstraat	en	Zandvoortselaan	
West wordt ingezet op een functie als 
wijkwinkelcentrum, gericht op boodschappen 
doen. 

•	 voor	de	overige	gebieden	wordt	ingezet	op	
de dagelijkse boodschappen in de directe 
woonomgeving of op specifieke aankopen.

Keuzes maken
Het voorkeursscenario wordt uitgewerkt in een 
concepttoekomstvisie voor de winkelcentra. 
Dit conceptdocument bestaat uit een visie, 
concrete voorstellen voor de toekomst en een 
samenwerkingsagenda om de voorstellen uit te 
voeren. Het gaat nu dus concreet om keuzes.
Het rapport met het voorkeursscenario en 
meer informatie vindt u op www.heemstede.nl 
onder ‘Plannen & Projecten’ -> Visie winkelcentra 
Heemstede.

Het college heeft 12-01-2015 besloten om het 
bestek ‘intensief maaien’ (maaien van de gazons) 

quasi in te besteden bij Paswerk voor een periode 
van een jaar.

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
-	 G.G.	Beek,	geboren	31-07-1971,	
 Hugo de Vriesplein 6

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

Vergadering gemeenteraad

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ	Heemstede).	Ook	kunnen	belanghebbenden	
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352,	2100	AJ	Heemstede,	telefoon	023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon / personen per 
27 november 2016 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
-	 J.D.	Rugomboka,	geboren	08-08-1958,	
	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	164
- S. de Llaca Mata, geboren 09-11-1997, 

Koediefslaan 74



‘Kuitenbijter bij Kerkrade’
Winst voor Merel in Abdijcross
Heemstede - Op 17 janua-
ri waren de schitterende bos-
sen rondom de Abdij ‘Rol-
duc’ te Kerkrade het strijdto-
neel van de 3e wedstrijd uit 
de Nationale crosscompeti-
tie lopen. Deze prestigieuze 
cross over 3350 meter wordt 
gekenmerkt wordt door een 
zeer steile afdaling, een ‘kui-
tenbijter’ klim en veel scher-
pe, glibberige haakse boch-
ten. In deze wedstrijd komen 
tactisch en technisch inzicht 
goed van pas.
Nadat Merel van de Marel 
uit Heemstede de afgelopen 
wedstrijden in Tilburg, Brus-
sel en Soest net naast het po-
dium greep, had ze dit keer 
haar zinnen gezet op een 
overwinning. Dat haar vorm 
groeiende was, bleek al tij-
dens de training.
 
Al heel vroeg in de wedstrijd 
werd er gedemarreerd uit het 
peloton (meisjes junioren B-
leeftijd 15-16 jaar), maar daar 
werden de toppers niet direct 
onrustig van, die weten dat er 
voor deze wedstrijd een lan-
ge adem vereist is en blij-
ven op een vlak hoog tempo 
doordenderen. Na de door-
komst van de eerste ronde 
vond er een echte serieuze 

ontsnappingspoging plaats 
van een sterke Belgische at-
lete. Merel reageerde alert en 
kon direct pareren, op enige 
achterstand gevolgd door 
Jasmijn Bakker (AV Triatlon). 
In de afdaling kon Merel met 
haar lange passen de Belgi-
sche passeren en als eerste 
aan de mul zand klim begin-
nen. Boven aan de heuvel ge-
komen wist ze een aantal se-
conden voorsprong op haar 
directe belagers te pakken. 
In hoog tempo snelde Merel 
richting de fi nish, op enige 
afstand gevolgd door Fem-
ke Speelman-Rooms (B) en 
Jasmijn Bakker (ned). In het 
laatste, lastige stuk over de 
grove houtsnippers richting 
fi nish wist Merel haar voor-
sprong nog iets verder uit te 
bouwen en passeerde ze als 
eerste de fi nish in 12.37min 
(3350m), gevolgd door Fem-
ke en Jasmijn. Met deze uit-
slag ziet Merel haar harde 
werken over de afgelopen 
periode beloond worden. De 
komende tijd zal Merel hard 
blijven werken aan het verbe-
teren van haar vorm, zodat ze 
tijdens de cross in Breda (31 
jan.) en het NK indoor (20-
21 feb. Apeldoorn) weer op-
timaal kan presteren. 

Leuke en gezellige 
snuffelmarkt Nieuw-Vennep

Regio - Een supersnuffelmarkt met mooie, oude spullen. 
Die is in Nieuw-Vennep te bezoeken op zondag 24 janu-
ari, tussen 9 en 16.30 uur.
U kunt terecht in de Van Zantenhal waar meer dan 200 
kramen bomvol leuke spulletjes staan.
De entreeprijs bedraagt 4 euro voor volwassenen terwijl 
kinderen tot en met 12 jaar onder geleide gratis entree 
hebben. Parkeren is kosteloos.
De Van Zantenhal is gevestigd aan de IJweg 1415 (bor-
den Getsewoud Noord).

 

Een brief van de postbode
Fitness
Ik word een dagje ouder. Vroeger stapelde ik 
post en reclame tot aan mijn neus en wan-
kel-rende ik als een Olympisch paalwerpster 
hele straten op en neer, terwijl ik mijn kar
ergens aan het begin liet staan. Dat was
namelijk sneller dan haar meenemen, om 
vervolgens het hele stuk, bij ieder huis op-
nieuw, haar vanuit stilstand in beweging te 
moeten zetten. 
Ging een straat nou alleen heen, en niet 
weer terug, dan móest de kar natuurlijk 
mee. Maar dan gaf ik haar toch tenminste, 
in plaats van een klein zetje per huis, een 
krachtige kogelstoot-zwieper tot een fl ink 
eind verderop. Kijken tot hoever het lukte. 
Wel goed mikken natuurlijk. Altijd lichtjes in 
de richting van de huizen, in verband met 
de vaak iets àfl opende stoepen. Mijn brave 
kar reed dan keurig alleen verder terwijl ik 
ondertussen een tuinpad opstak. Goedbe-
doelende passanten wilden onze recordpo-
gingen nog wel eens dwarsbomen: “Je kar 
ging ervandoor, ik heb ‘hem’ even voor je te-
gengehouden.” Die mensen wisten natuur-
lijk niet dat mijn kar mij nooit in de steek 
zou laten en dat haar snelheid louter het ge-
volg was van onze goede samenwerking . – 
En ook niet dat mijn kar een meisje is, maar 
dat terzijde. 
Dat ik, zoals gezegd, een dagje ouder word, 
noopt mij tegenwoordig tot een lichte-
re work-out. Het paalwerpen en kogelsto-

ten heb ik eraan gegeven. De beweging die 
overblijft is in ieder geval genoeg tegen Alz-
heimer en diabetes type 2. Tegen ADHD en 
depressie heb ik nog een uitlaathond ver-
worven, ook uit de wijk. Weer eens wat an-
ders dan een kerstboom. (Zie 18 novem-
ber.) Het was de bedoeling zijn bazin drie 
weken uit de brand te helpen, maar we gaan 
nu toch samen al het derde jaar in. Het is 
wel een knapperd, vindt u niet? Hij trekt als 
een karrepaard (zonder –n–, sorry, ik vind 
dat geen gezicht), dus ik overweeg hem
als het nog gaat sneeuwen voor mijn post-
karretje te spannen. Planken onder de
wielen en glijden maar. Misschien kan ik het 
introduceren bij Postnl: 

Slede-mennen, de Nieuwe Sport 
Voor de Postbode die een 
Dagje Ouder Wordt.

Met vriendelijke groet,
uw postbode

Column

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’.




