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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

In deze uitgave:
- Tellers gezocht voor 
 Tweede Kamerverkiezing
- Nieuwe regelgeving

Vergaderingen 
raadscommissies februari

Volgende week zijn weer de maandelijkse 
vergaderingen van de commissies Samenleving, 
Middelen en Ruimte (aanvang 20.00 uur in het 
raadhuis). Deze commissies zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen van 
opvattingen. De commissie vindt de inbreng van 
inwoners belangrijk. U bent dan ook van harte 
uitgenodigd de vergadering bij te wonen, als 
toehoorder of als inspreker.
Verderop in deze uitgave vindt u de volledige 
agenda van de vergaderingen. Hieronder een 
selectie uit de onderwerpen.

De commissie Samenleving  komt op dinsdag 
14 februari bijeen. Onderwerp is onder andere de 
verbouwing van de bibliotheek aan het Julianaplein 
tot een multifunctioneel gebouw waarin meerdere 
organisaties een plek krijgen.

De commissie Middelen vergadert op woensdag 
15 februari. Hier staan onder meer twee moties op 
de agenda. Een motie gaat over ‘Het beste idee voor 
Heemstede’ om inwoners met een innovatieprijs 
te stimuleren ideeën in te brengen). De andere 
motie gaat over ‘Transparante financiering 
burgerinitiatieven’, om de spelregels voor het 
aanvragen van (financiële) ondersteuning voor een 
burgerinitiatief beter over het voetlicht te brengen.

De commissie Ruimte heeft haar vergadering 
op donderdag 16 februari. Hier gaat het onder 
andere over het ontwerpbestemmingsplan 

Commissievergaderingen februari

Gemeente telefonisch niet bereikbaar 
op vrijdagmiddag 10 februari
Op vrijdagmiddag 10 februari wordt een 
aantal werkzaamheden verricht aan onze 
telefooncentrale. Dit betekent dat wij die middag 
telefonisch niet bereikbaar zijn. Als u ons belt 
hoort u geen voicemailbericht en kunt u geen 
bericht achterlaten. 
Met vragen kunt u ook contact met ons 
opnemen via  e-mail (gemeente@heemstede.nl), 

Twitter (@heemstede) of facebook.com/
gemeenteheemstede. Voor noodgevallen is 
tijdelijk een mobiel nummer beschikbaar: 
06 21 61 78 74. Deze telefoon wordt tot 16.00 uur 
opgenomen door medewerkers van de 
publieksbalie. Wij vragen uw begrip voor het 
eventuele ongemak en zijn u maandag gewoon 
weer telefonisch van dienst.

Op maandag 13 februari start het bedrijf Verhoeve 
Milieu en Water (VMW) in samenwerking met 
Stichting Bosatex  met het saneren van de bodem 
rond het perceel Binnenweg 174 (onder voorbehoud 

Landgoederen en groene gebieden, waarvan o.a. de 
eventuele woningbouw op het Hartekampterrein, 
bij de grens met Bennebroek, deel uitmaakt. Ook 
bespreekt de commissie mogelijke oplossingen 
ter verbetering van de verkeersveiligheid op het 
kruispunt Heemsteedse Dreef/Camplaan. Verder 
staat het communicatie- en participatieplan voor 
een betere afvalscheiding op de agenda. Het 
definitieve ontwerp voor de opknapbeurt van het 
Wilhelminaplein wordt eveneens besproken.
Gezien de volle agenda wordt de vergadering van 
de commissie Ruimte, als dat nodig is voor een 
zorgvuldige besluitvorming, mogelijk voortgezet op 
maandag 20 februari.

Meer informatie over inspreken en de volledige 
agenda’s vindt u verderop in deze uitgave en op 
www.heemstede.nl ,waar u ook de bijbehorende 
stukken kunt lezen.
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van de dan geldende weersomstandigheden. 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
ontgraven van de bovenlaag rond het perceel en 
het aanbrengen van drains en filters. De sanering 
heeft gevolgen voor omwonenden, ondernemers 
en weggebruikers in het gebied.  Door plaatsing van 
hekken rond het werkgebied is een gedeelte van de 
rijbaan van Binnenweg versmald. Doorgaand auto- 
en fietsverkeer kan het werk gewoon passeren.
Uitgebreide informatie over dit project vindt u 
op de www.bosatex.nl > Locaties in uitvoering > 
Heemstede.



Op woensdag 15 maart 2017 vindt de Tweede 
Kamerverkiezing plaats. De gemeente is druk bezig 
met het organiseren van alle zaken rondom deze 
verkiezing.  Eén van de zaken is de bezetting van de 
stembureaus. Wanneer de stembureaus om 21.00 
uur sluiten, begint het tellen van de stemmen. Voor 
het tellen van de stemmen hebben we nog mensen 
nodig. 

Tellers gezocht voor de Tweede 
Kamerverkiezing

Voorwaarden
- U moet tenminste 18 jaar of ouder zijn. 
- U moet een instructiebijeenkomst volgen. 
- U ontvangt een financiële vergoeding

Heeft u belangstelling om te helpen met het 
tellen van de stemmen, stuur dan een e-mail naar 
verkiezingen@heemstede.nl .

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Onder de naam ‘Beeldgedichten’ exposeren Vera 
Bruggeman (schilderijen) en Gerard Beentjes 
(gedichten) in de Burgerzaal. In de publiekshal 
is werk te zien van Annemiek Loof. Haar acryl- 
en olieverfschilderijen bestaan vooral uit Franse 
landschappen, maar ook onderwerpen uit Marokko, 
India en Nederland zijn aanwezig.

Beide tentoonstellingen zijn tot eind maart 2017 
tijdens openingstijden te zien in het raadhuis.

Vrijwilligerswerk in 
beeld
De inzet van vrijwilligers is onmisbaar in 
Heemstede. WIJ Heemstede heeft op haar 
Facebookpagina een kort filmpje geplaatst 
waarin vrijwilligers en mantelzorgers hun 
verhaal vertellen. Wilt u ook vrijwilliger worden 
in Heemstede? Kijk op www.wijheemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies februari
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 14, 15 en 
16 februari openbare vergaderingen om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig te 
zijn.

Agenda commissie Samenleving 14 februari:
- Agenda commissie Samenleving 14 februari 2017
- Spreekrecht burgers
- Sociaal programma statushouders Heemstede 

2017-2018 (A-stuk)
- Individuele studietoeslag Participatiewet 

Heemstede 2017 (A-stuk)
- Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2017-

2018 (A-stuk)
- Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 

(A-stuk)
- Accommodatieplan sociaal domein (B-stuk)
- Verwervingsstrategie voorzieningen Wmo en 

Jeugdwet per 2018 (B-stuk)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
- Huisvesting statushouders
- Actiepuntenlijst

- Langetermijnagenda
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 15 februari:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 15 

februari 2017
- Spreekrecht burgers
- Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad en 

raadscommissies (A-stuk)
- Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJmond (A-stuk)
- Uitvoering motie “Het beste idee voor 

Heemstede” (A-stuk)
- Uitvoering motie “Transparante financiering 

burgerinitiatieven” (A-stuk)
- Bedrijfsplan 2017 Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid (GBKZ) (C-stuk o.v.v. D66)
- Actiepuntenlijst
- Langetermijnagenda
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 16 februari:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 16 februari 

2017
- Spreekrecht burgers

- Ontwerpbestemmingsplan Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden (B-stuk)

- Kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan (B-stuk)
- Variantenstudie fietsparkeren station Heemstede-

Aerdenhout (B-stuk)
- Definitief ontwerp Wilhelminaplein (B-stuk)
- Communicatie- en participatieplan 

afvalscheiding (B-stuk)
- Verklaring van geen bedenkingen gebruik grond 

in Groenendaalse bos ten behoeve van Ponytrack 
Heemstede (B-stuk)

- Herinrichting Beatrixplantsoen, vaststellen 
ontwerp (C-stuk o.v.v. D66)

- Concept antwoordbrief aan ProRail
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Langetermijnagenda
- 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 publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op woensdag 15 februari 2017 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede de gemeente fietswrakken verwijderen 
die zich bevinden in de directe omgeving van het 
NS-station Heemstede-Aerdenhout. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 4B, het kappen van 6 bomen, 

wabonummer 113062, ontvangen 23 januari 
2017

- Borneostraat 20, het ophogen van het kozijn aan 
de voorgevel, wabonummer 113212, ontvangen 
24 januari 2017

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonummer 100607, ontvangen 29 december 
2017

- Jan van Goyenstraat 20, het toestaan van de 
bestemming begeleid sporten met een winkel, 
wabonummer 112077, ontvangen 17 januari 
2017

- Raadhuisstraat 87, het toestaan van het gebruik 
van het pand als kapsalon, wabonummer 110480, 
ontvangen 13 januari 2017

- Cruquiusweg 29, het plaatsen van reclame op 
spandoeken en folie, wabonummer 92180, 
ontvangen 30 november 2017

- Glipperpad 1, verbouwen en uitbreiden 
woonhuis, wabonummer 98669, ontvangen 23 
december 2016 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze  vijf 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan  
(reguliere procedures)
- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonnummer 100607, ontvangen 29 december 
2016

- Jan van Goyenstraat 20, het toestaan van de 
bestemming begeleid sporten met een winkel, 
wabonummer 112077, ontvangen 17 januari 
2017

- Raadhuisstraat 87, het toestaan van het gebruik 
van het pand als kapsalon, wabonummer 110480, 
ontvangen 13 januari 2017

- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping, 
wabonummer 100607, ontvangen 29 december 
2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 79D, het plaatsen van gevelreclame, 

wabonummer 100830, verzonden 3 februari 2017
- Johannes Vermeerstraat 24, het vergroten 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 110570, verzonden 3 februari 2017

- Borneostraat 20, het ophogen van het kozijn aan 
de voorgevel, wabonummer 113212, verzonden 3 
februari 2017

- Jan van Goyenstraat 22, het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 106194, verzonden 3 
februari 2017

- Kerklaan 27, het wijzigen van garagedeuren 
naar een pui met deuren, wabonummer 86830, 
verzonden 3 februari 2017

- Raadhuisstraat 56A, het toestaan van het gebruik 
van een gebouw ten behoeve van een praktijk- 
en yogaruimte, wabonummer 95485, verzonden 
3 februari 2017

- Julianaplein 1, het kappen van 2 kastanjebomen, 
wabonummer 106197, verzonden 3 februari 2017

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe regelgeving
Parkeren
Op 27 oktober 2016 heeft de raad de volgende 
verordeningen vastgesteld:
- Parkeerverordening 2017
- Verordening heffing en invordering van 

parkeerbelasting 2017
Hiermee komen de volgende verordeningen te 
vervallen:
- Parkeerverordening 1993
- Verordening heffing en invordering van 

parkeerbelasting

Beleidsregel Tegemoetkoming bij chronische 
ziekte of handicap
Op 22 november 2016 heeft het college de 
Beleidsregel Tegemoetkoming bij chronische ziekte 
of handicap vastgesteld.

Informatiebeleidsplan 2017-2010 Heemstede 
en Bloemendaal
Op 22 november 2016 heeft het college het 
Informatiebeleidsplan 2017-2010 Heemstede en 
Bloemendaal vastgesteld.

Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2019
Op 24 november 2016 heeft de raad het Beleidsplan 
schuldhulpverlening 2017-2019 vastgesteld.

Nota bodembeheer regio IJmond
Op 24 november 2016 heeft de raad de Nota 
bodembeheer regio IJmond vastgesteld.

Beleid overkappingen in grote voortuinen 
Op 29 november 2016 heeft het college het Beleid 
overkappingen in grote voortuinen vastgesteld.

Parkeren
Op 13 december 2016 heeft het college de 
volgende regelingen vastgesteld:
- Parkeervoorschriften 2017
- Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2017
Hiermee komen de volgende regelingen te 
vervallen:
- Parkeervoorschriften 2007
- Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2014

Verordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht 
Heemstede 2016
Op 21 december 2016 heeft de raad de Verordening 
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht Heemstede 2016 
vastgesteld.

Belastingverordeningen
Op 21 december 2016 heeft de raad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld. Hiermee 
komen de belastingverordeningen van 2016 te 
vervallen. 
- Verordening heffing en invordering van leges 

2017 

- Verordening heffing en invordering 
van belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2017 

- Verordening heffing en invordering van liggeld 
woonschepen Cruquiushaven 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
precariobelasting 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
marktgelden 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
hondenbelasting 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
onroerende zaakbelastingen 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
rioolheffing 2017 

Beleid opvang economisch daklozen 
gemeente Heemstede
Op 21 december 2016 heeft de raad het Beleid 
opvang economisch daklozen gemeente 
Heemstede vastgesteld.

De volledige bekendmakingen zijn in het digitale 
Gemeenteblad terug te lezen via 
www.officielebekendmakingen.nl .



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u 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 digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.




