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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

Ex-inbreker geeft 
anti-inbraaktips
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Foto-expositie ‘Thuis in Heemstede’
Van 17 februari tot en met 31 maart is in de 
Burgerzaal van het raadhuis de foto-expositie 
‘Thuis in Heemstede’ te bezichtigen. In de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
brengt de expositie op een andere manier in 
beeld wat (kandidaat) raadsleden verbindt 
met Heemstede. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 
19 maart 2014. De verkiezingscampagnes zijn 
inmiddels in volle gang. Met de expositie geven 
beoogd raadsleden antwoord op de vraag: ‘Welke 
plek symboliseert voor u ‘Thuis in Heemstede?’.

Uitnodiging voor officiële opening
De expositie wordt op vrijdag 14 februari om 
16.00 uur geopend door burgemeester Marianne 
Heeremans. Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om bij deze opening aanwezig te zijn en onder het 

genot van een hapje en een drankje de expositie 
te bewonderen en in gesprek te gaan met de 
(kandidaat) raadsleden. De ontvangst is vanaf 15.45 
uur in het raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede.

Foto: Eric Gevaert

Raadhuisstraat & Binnenweg 
‘Leukste winkelstraat van Nederland’
Afgelopen vrijdag 31 januari is bekend 
gemaakt dat Winkelgebied Raadhuisstraat 
& Binnenweg zich een jaar lang ‘Leukste 
winkelstraat van Nederland’ mag noemen. 
Als gemeente Heemstede zijn wij natuurlijk 
ook heel trots op dit geweldige resultaat en we 
feliciteren de winkeliers dan ook van harte!

NLstreets (www.nlstreets.nl) nomineerde drie 
maanden geleden ruim 65 winkelstraten verspreid 
over heel Nederland. Criteria hierbij waren onder 
meer de diversiteit van het winkelaanbod, de sfeer 
en uitstraling van de straat, maar vooral ook de 
aanwezigheid van veel zelfstandige ondernemers. 
Het eindoordeel werd overgelaten aan het 
winkelend publiek.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. Wegens omstandigheden vindt de inloopochtend deze keer 
een week later plaats, namelijk op vrijdag 14 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 
14 februari



Werk mee aan de 
veiligheid in uw 
buurt
Werk samen met uw gemeente en politie aan 
veiligheid in uw buurt. Word deelnemer van 
Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet 
deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel 
een verdacht, of vermist persoon kan opsporen. Op 
dit moment wordt al 1 op de 10 Burgernetacties 
opgelost dankzij tips van deelnemers. Help ook mee 
en meld u vandaag nog aan via www.burgernet.nl.

Workshop Positief Opvoeden 
‘Tieners laten meewerken’
Op donderdag 20 februari organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
de Positief Opvoeden workshop ‘Tieners 
laten meewerken’. Ouders met kinderen in 
de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen zich 
hiervoor aanmelden. De workshop is van 19.45 
(inloop vanaf 19.30 uur) tot 21.45 uur op het 
CJG Heemstede aan de Lieven de Keylaan 7 te 
Heemstede. 

Als tieners de overgang maken van kind naar 
volwassene, ervaren veel ouders dat hun kind 
tegendraads wordt. Ze weigeren bijvoorbeeld te 
doen wat er gevraagd wordt, gaan overal over in 
discussie of maken hun eigen plan zonder zich af te 
vragen of hun ouders hiervoor toestemming geven. 
Voor ouders kan deze verandering verwarrend zijn 
en dit kan leiden tot conflicten tussen ouders en 
tieners.

In deze workshop wordt aandacht besteed aan 
enkele oorzaken van het niet willen meewerken 
van tieners. Waar lopen ouders precies tegenaan 
bij het gedrag van hun kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunnen ze hierbij gebruiken? 
Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen ouders hun 
kind stimuleren om mee te werken? Vervolgens 
worden een aantal tips voor ouders behandeld als 
hun kind toch dwars en opstandig blijft.
Ouders die interesse hebben voor deze workshop 
kunnen zich inschrijven via www.cjgheemstede.nl. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.

Ex-inbreker geeft anti-inbraak tips
Evert Jansen, bekend van de AVRO tv-serie 
‘De Inbreker’, was vroeger inbreker. Nu is 
hij actief als voorlichter voor de Stichting 
Veiligheid & Preventie. Donderdag 13 februari 
is hij in Heemstede om tips te geven over het 
voorkómen van woninginbraken. Dit doet 
hij op een unieke manier, ditmaal voor de 
bewoners van het Centrum en de Indische wijk. 

Als ervaringsdeskundige zal hij in deze buurt 
de beveiliging testen en beoordelen. De foto’s 

van de zwakke plekken laat hij zien op de 
voorlichtingsavond. Zo wordt u aan het denken 
gezet over hoe het met de beveiliging van uw huis 
is gesteld. 

Aanmelden
Stuur een e-mail naar postbusveiligheid@
heemstede.nl. Geef aan op welk adres u woont 
en met hoeveel personen u komt. Woont u in een 
andere wijk? U kunt zich gewoon aanmelden. U 
krijgt bericht als er nog plaatsen over zijn. Neem 

voor meer informatie 
contact op met de heer 
D. Nieuweboer van de 
gemeente Heemstede 
via telefoonnummer 
(023) 548 57 45. De 
informatieavond 
wordt gehouden in 
de Burgerzaal van het 
raadhuis en duurt van 
20.00 tot circa 21.45 uur (deur open vanaf 19.30 uur).

Verkiezing Gemeenteraad 2014
Ter inzage legging geldige kandidatenlijsten
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 
Heemstede maakt bekend, dat de op vrijdag 7 
februari 2014 door het centraal stembureau geldige 
verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde 
in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter 
inzage zijn gelegd bij de Afdeling Publiekszaken, 
Raadhuisplein 1.

Zitting stembureau over 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 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

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Heemstede maakt bekend 
dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden 
van de raad van de gemeente Heemstede op 
woensdag 19 maart 2014 een kiezer is toegestaan 
bij volmacht te stemmen. Op www.heemstede.nl 
> Politiek en Organisatie > Verkiezingen leest u hier 
meer over.

Raadsbesluiten 30 januari 2014
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden 

De raad heeft besloten:
- Vaststelling duurzaamheidsverslag 2013
 unaniem vastgesteld
- Actualiseren Reglement van Orde van de 

gemeenteraad
 unaniem vastgesteld

- Verordening heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2014 (1e wijziging)

 unaniem vastgesteld
- Beheerverordening Algemene begraafplaats 

Heemstede 2014
 unaniem vastgesteld
- Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014

 unaniem vastgesteld
- Beleidskader nieuwe Wmo en Jeugdwet
 unaniem vastgesteld
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 november 2013
 De afdoening van de ingekomen stukken is 

unaniem vastgesteld met toevoegingen in de 
brieven onder #6 en #10.



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’.

Bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’, Heemstede
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ 
Heemstede, digitaal bekend onder IDN: 
NL.IMRO.0397.BPbedrijven-0201, met ingang van 20 
december 2013 onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling door de 
gemeenteraad van 26 september 2013 is 

geen beroep ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

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/index, zoek op 
Heemstede, klik op ‘STRI2008/2012’, en klik 
vervolgens op de IDN van dit plan (NL.IMRO.0397.
BPbedrijven-0201).  

Het besluit met bijbehorende stukken zijn voorts 
in te zien in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te 
Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis 
vindt u op www.heemstede.nl.

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 30 januari 2014 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland uit de basisregistratie personen (BRP):

- De heer D.M. Janssen, geboren op 16-03-1983, 
p/a Mr. S. van Houtenstraat 9

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- H.W. Mesdaglaan 11 het kappen van 1 spar 

wabonummer 9760, ontvangen 19 januari 2014.
- Van der Horstlaan 58 het wijzigen van de 
 achter- en zijgevel wabonummer 9761, 

ontvangen 17 januari 2014. 
- Zandvoorter Allee 21 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 9842, ontvangen 21 januari 2014.
- Binnenweg 93-95 het wijzigen van de voorgevel 

wabonummer 9843, ontvangen 23 januari 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Lanckhorstlaan 42 ontheffing voor het gebruik 

van een synagoge wabonummer 9185, 
ontvangen 12 december 2013. 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) 
- Lanckhorstlaan 42 ontheffing voor gebruik van 

een synagoge wabonummer 9185, ontvangen 
12 december 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 9 het plaatsen van een tijdelijke 

erfafscheiding (maximaal 3 jaar) wabonummer 
9017, verzonden 27 januari 2014

- Laan van Dicklaan 3 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 9425, 

 verzonden 31 januari 2014. 
- Einthovenlaan 2 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 9231, 
verzonden 31 januari 2014. 

- Marisplein 7 het plaatsen van een erfafscheiding 
wabonummer 9424, verzonden 31 januari 2014. 

- Lanckhorstlaan 73 het doorbreken van een muur 
wabonummer 9065, verzonden 31 januari 2014. 

- Zomerlaan 18 het kappen van 3 hulstbomen 
 en 1 naaldboom wabonummer 9741, 
 verzonden 31 januari 2014. 
- Javalaan 26, Dr. Schaepmanlaan 23 het kappen 

van 4 loofbomen wabonummer 9746, 
 verzonden 31 januari 2014. 
- Bos op de Overplaats, Prinsenlaan en 

Prinsessenhof het kappen van 112 bomen 
wabonummer 9342, verzonden 31 januari 2014. 

- Binnenweg 72 B I het tijdelijk wijzigen 
van een kantoorbestemming naar een 
praktijkbestemming voor een periode van 5 jaar 
wabonummer 8656, verzonden 31 januari 2014. 

- Frederik van Eedenplein 8 het kappen van 
 1 conifeer wabonummer 9611, 
 verzonden 31 januari 2014. 
- Diepenbrocklaan 2 het kappen van 
 2 taxusbomen wabonummer 9579, 
 verzonden 31 januari 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.




