
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 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
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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Wegwerkzaamheden Zandvoortselaan
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- Kies training
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- Loket Heemstede

Leukste winkelstraat 
van Nederland
Winkelgebied Raadhuisstraat & Binnenweg 
is wederom genomineerd als leukste 
winkelstraat van Nederland. Vorig jaar 
kregen ze zilver, dit jaar gaan ze voor goud. 
U kunt nog tot 31 januari 10.00 uur uw stem 
uitbrengen op www.nlstreets.nl.

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 7 februari 
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 
7 februari

Een insluiper in uw woning die uw spullen 
heeft doorzocht: een nare en ingrijpende 
ervaring als het je overkomt. Het nemen 
van preventieve maatregelen (goed hang- 
en sluitwerk of verlichting) voorkomt 
woninginbraak, en maakt uw woning veiliger. 

Wij willen minder inbraken in onze gemeente. 
De gemeente Heemstede vraagt al haar inwoners 
maatregelen tegen woninginbraak te nemen. 
Daarom:

1. Doe deuren en ramen op slot. Laat de sleutel er 
niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 

2. Laat uw (spaar) lampen aan, ook als u er niet 
bent. Verlichting geeft een bewoonde indruk. 
Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de 
buitenlamp niet. 

3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden. 
Gebruik raam, deurspion, intercom of 
kierstandhouder. Bij verdachte situaties 

 belt u 112.

Tot vrijdag 14 februari is parallelweg onder het 
spoorwegviaduct aan de Zandvoortselaan-noord 
afgesloten voor alle verkeer. Onder het viaduct 
wordt de rijbaan verdiept en legt Prorail een 

afschermconstructie aan. Fietsverkeer wordt 
ter plaatse omgeleid. Bestemmingsverkeer kan 
omrijden via de kruising Zandvoortselaan-
Stormvogelweg.

Donderdag 13 februari, om 19.30 uur in het 
raadhuis geeft een ex-inbreker tips over het 
voorkómen van woninginbraken. Wilt u meer 
weten? Kijk dan op www.heemstede.nl of de 
website voor informatie over het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners.



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
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johannes Verhulstlaan 9 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
9684, ontvangen 11 januari 2014. 

- Huizingalaan 11 het verhogen van de nok en 
plaatsen dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 9700, ontvangen 13 januari 2014. 

- Van Merlenlaan 28 het kappen van 1 eik 
wabonummer 9701, ontvangen 13 januari 2014. 

- Reggelaan 3 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 9702, 
ontvangen 13 januari 2014. 

- Zomerlaan 18 het kappen van 4 hulstbomen en 
1 naaldboom wabonummer 9741, ontvangen 13 
januari 2014. 

- Javalaan 26, Dr. Schaepmanlaan 23 en 45 het 
kappen van 3 loofbomen wabonummer 9746, 
ontvangen 15 januari 2014. 

- Van Brucken Focklaan 33 het uitbreiden van een 
woonhuis wabonummer 9747, ontvangen 16 
januari 2014. 

- Oosterlaan 27 het aanbrengen van een stalen 
constructie wabonummer 9750, ontvangen 16 
januari 2014. 

- Valkenburgerlaan 50 het plaatsen van een 
medicijnuitgifte automaat wabonummer 9757, 
ontvangen 15 januari 2014. 

- Binnenweg 103 het wijzigen van de winkelpui 
wabonummer 9745, ontvangen 15 januari 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergaderingen
Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 5 februari 2014 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.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Middelen 5 februari 2014
- Spreekrecht burgers
- Aanpassen tarieven reisdocumenten in 

Verordening heffing en invordering van leges 
2014 (A-stuk)

- Voortgang ambtelijke samenwerking 
Heemstede/Bloemendaal

- Terugkoppeling VRK

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 6 februari 2014 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.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 6 februari 2014
- Spreekrecht 
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal (A-stuk)

- Verordening werkzaamheden kabels en 
leidingen 2014 (A-stuk)

- Nota afvalinzameling en afvalscheiding (B-stuk)
- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering commissie Samenleving komt te 
vervallen.

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.

Nieuwe regelgeving
Op 7 januari 2014 heeft het college van B en W 
de Regeling briefadres gemeente Heemstede 

2014 vastgesteld en de oude Regeling 
ingetrokken. Lees de volledige bekendmaking 

in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Loket Heemstede is er voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede 
aan het Raadhuisplein 1.
Of het nu gaat om het aanvragen van 
een voorziening in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (zoals OV-taxi, 
aanpassingen in de woning of een rolstoel) of om 
informatie en advies, wij helpen u graag verder. 
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak. 



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’.

Verkeersbesluiten
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Provinciënlaan 46 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner (verzonden 22 januari 2014). Het besluit 
ligt vanaf 30 januari 2014 zes weken ter inzage. 

- Het instellen van een adviessnelheid op de 

Glipperweg op het wegvak tussen de Prinsenlaan 
en de Kemphaanlaan van 30 km per uur. De 
volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 29 
januari 2014 zes weken ter inzage in het Raadhuis 
van Heemstede. 

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

Verkiezing gemeenteraad 2014
Zitting van het centraal stembureau 
inzake beslissing geldigheid ingeleverde 
kandidatenlijsten en nummering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de 
op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente maakt, 

ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit 
bureau op vrijdag 7 februari 2014 om 16.00 uur 
‘s middags, in de raadzaal op het gemeentehuis in 
een openbare zitting zal beslissen over

- de geldigheid van de ingeleverde 
kandidatenlijsten;

- het handhaven van de daarop voorkomende 
kandidaten;

- het handhaven van de daarboven geplaatste 
aanduiding van een politieke groepering;

- de nummering van de geldig verklaarde lijsten;
- de geldigheid van de lijstencombinaties

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben de 
volgende vaartuigen aangetroffen in gezonken 
staat:

- vaartuig, kleur aqua blauw/groen, gelegen in de 
Leidsevaart ter hoogte van Kohnstammlaan 22;

- vaartuig, met gele bovenzijde, gelegen in de 
Houtvaart ter hoogte van P.C. Hooftkade 9.

 
De schipper of eigenaar van een gezonken vaartuig 
is verplicht het zinken te melden bij het college 

of de politie én er voor te zorgen het gezonken 
vaartuig binnen de door het college te stellen 
termijn uit het water te verwijderen (artikel 17 
Verordening openbaar water Heemstede).
 
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 12 februari 2014 de gelegenheid om 
te zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig 
binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan 
wel is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht 
van het college gelicht (bestuursdwang). Het 

vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten.
 
De eigenaar wordt er op attent gemaakt dat het 
liggen met een vaartuig aan openbare grond alleen 
is toegestaan met een ligplaatsvergunning.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Gezonken vaartuigen Leidsevaart en Houtvaart

Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen
De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat in mei t/m 
oktober 2013 de volgende bedrijven een melding 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 

hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer.

Heemstede
- Grut & Groot, Raadhuisstraat 62 
- De Klokkenmaker van Heemstede, Herenweg 107A 

- Van Vessem & Le Patichou, Jan van Goyenstraat 26
- New York Pizza, Raadhuisstraat 14
- Parmak Import, Kerklaan 25 
- CNG Net tankstation Heemstede, Cruquiusweg 1 
- SoVietje, Jan van Goyenstraat 28




