
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 februari 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!

In deze uitgave:
- Vergadering gemeenteraad
- Omgevingsvergunningen

Exposities in het raadhuis van 
Heemstede
Foto-expositie ‘Thuis in Heemstede’ 
Van 17 februari tot en met 31 maart is in de 
Burgerzaal van het raadhuis een unieke foto-
expositie te bezichtigen. Met de expositie ‘Thuis in 
Heemstede’ geven (kandidaat) raadsleden antwoord 
op de vraag: Welke plek symboliseert voor u ‘Thuis 
in Heemstede?’ De foto’s brengen in beeld wat 
(kandidaat) raadsleden verbindt met Heemstede.

De wijkzuster/broeder op een 
voetstuk
Op dit moment is de tentoonstelling ‘De 
wijkzuster/broeder op een voetstuk’ te zien in de 
publiekshal. De Haarlemse fotograaf Arjen Born 
portretteerde voor Zorgbalans 12 foto’s van (wijk)
verpleegkundigen en wijkverzorgenden. Het werk 
in de thuiszorg vraagt veel van deze mensen, 
daarom zet Zorgbalans deze helden letterlijk op een 
voetstuk. Deze reizende tentoonstelling is nog te 
zien tot eind maart 2014.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt deze keer plaats 
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

Handige app voor 
bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk 
en snel op de 
hoogte blijven van 
ontwikkelingen in uw 
buurt? Weten dat er 
een verbouwing in 
uw straat aankomt? Of 
dat uw buurman een 
uitbouw gaat bouwen? 
Of waar bomen 
gekapt worden? Met 
de Omgevingsalert 
app kunt u snel op 
de hoogte blijven 
van de laatste 
bekendmakingen. 
Download de gratis 
app in de App Store 
(Apple) of Play Store 
(Android).

10 maart vanaf 19.30 uur:
Lijsttrekkersdebat
In de aanloop naar de verkiezingen vindt op 
maandag 10 maart het lijsttrekkersdebat plaats 
in de Burgerzaal van het raadhuis. Zaal open 
vanaf 19.30 uur, aanvang debat 20.00 uur. 
De lijsttrekkers van de politieke partijen die in 
Heemstede op 19 maart deelnemen aan de 
verkiezingen, gaan dan in discussie met elkaar 
over diverse thema’s. Binnenkort leest u meer 
over het defi nitieve programma.

Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/verkiezingen.



Verkiezing Gemeenteraad 2014
Ter inzagelegging 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 8 het plaatsen van een trap 

naar de bovenwoning wabonummer 9913, 
ontvangen 26 januari 2014. 

- Zandvoortselaan 8 A het plaatsen van een trap 
naar de bovenwoning wabonummer 9914, 
ontvangen 26 januari 2014. 

- Nijverheidsweg het kappen van 6 iepen 
wabonummer 9990, ontvangen 29 januari 2014.

- Binnenweg 104 het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 9992, ontvangen 29 januari 2014. 

- Raadhuisstraat 38 het uitbreiden van het 
winkelpand wabonummer 10008, ontvangen 30 
januari 2014. 

- Burgemeester van Lennepweg 35 diverse 
wijzigingen aanbrengen in de zorgwoningen, 
Nieuw Overbos wabonummer 10010, ontvangen 
30 januari 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipperweg 66, 68, 70 het slopen van 
 2 woningen en 1 monument wabonummer 

10042, ontvangen 29 januari 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Von Brucken Focklaan 33 het uitbreiden van een 

woonhuis met een erker wabonummer 9747, 
ontvangen 16 januari 2014. 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.
- Huizingalaan 11 het verhogen van de nok en 

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

plaatsen dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 9700, ontvangen 13 januari 2014. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie kader.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Bronsteeweg 70 het plaatsen van een dakkapel, 

wijzigen van een dakkapel en het kappen van 7 
cipressen en 1 meidoorn, verzonden 7 februari 
2014. 

- Oosterlaan 27 het aanbrengen van een stalen 
constructie wabonummer 9750, verzonden 7 
februari 2014. 

- Jeroen Boschlaan 5 het plaatsen van een 
berging, het vergroten van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak en maken van een uitbouw 
wabonummer 9348, verzonden 7 februari 2014. 

- Binnenweg 103 het wijzigen van de winkelpui 
wabonummer 9745, verzonden 7 februari 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening 
aan het bepaalde in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening bekend dat zij de voorbereiding gaan 
starten van twee gedeeltelijke herzieningen van 
het bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’ 
door middel van de terinzagelegging van de 
uitgangspunten van het plan. Het betreft hier 
herzieningen ten behoeve van de realisatie van 
de wijken Watermuziek en Spaarnelicht, terreinen 
rondom het Spaarneziekenhuis te Heemstede, 
gelegen bij de César Francklaan, Jan van Gilselaan 
en de Hendrik Andriessenlaan. Tevens maken zij 
bekend dat er geen advies zal worden gevraagd aan 
een onafhankelijke adviseur.
 
Algemene en specifieke 
uitgangspunten
Voor de nieuwe bestemmingsplannen zijn 
algemene uitgangspunten geformuleerd die 
voor alle bestemmingsplannen in Heemstede 
gelijk zijn en specifieke uitgangspunten die per 
bestemmingsplan verschillen.
De gemeenteraad heeft de algemene 
uitgangspunten voor alle bestemmingsplannen op 
29 januari 2009 vastgesteld. Nu heeft het college 
een notitie opgesteld waarin de op de gebieden 
Watermuziek en Spaarnelicht van toepassing zijnde 

uitgangspunten voor de herzieningen van het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’ zijn 
opgenomen.
 
Reageren
Met de algemene en specifieke uitgangspunten 
wordt in een vroeg stadium de richting aangegeven 
voor het ruimtelijke beleid voor deze gebieden. 
Er is dus nog geen concreet bestemmingsplan 
opgesteld, maar u kunt al wel de gedachtevorming 
over de invulling van het gebied beïnvloeden.
 
Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan 
kunt u tot en met 26 maart 2014 een schriftelijke 
inspraakreactie indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede of per e-mail: gemeente@heemstede.
nl). Inspreken kan ook mondeling bij één van de 
contactpersonen onder het kopje “Meer informatie”.
 
Inzien van de uitgangspunten
De algemene en specifieke uitgangspunten 
van de herzieningen van het bestemmingsplan 
‘Woonwijken Noordoost’ kunt u vinden op www.
heemstede.nl. (Zie: woon & woonomgeving -> 
Bestemmingsplannen). Ook liggen de stukken ter 
inzage in de hal van het raadhuis.

 Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording daarvan 
door de gemeente, worden verwerkt in de ontwerp 
herzieningen van het bestemmingsplan. Ook 
zullen deze reacties aan alle insprekers worden 
toegezonden. Daarbij wordt aangegeven op welke 
manier uw reactie is betrokken bij de opstelling van 
de ontwerp herziening van het bestemmingsplan.
 
Naar verwachting zullen de ontwerp herzieningen 
van het bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’ 
in het tweede kwartaal van 2014 ter inzage worden 
gelegd. Op dat moment kunt u wederom uw 
mening over het plan geven en zal deze worden 
meegewogen in de definitieve besluitvorming. De 
herzieningen van het bestemmingsplan worden 
volgens planning in het derde kwartaal van 2014 
door de gemeenteraad vastgesteld.
 
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de mevrouw L.C.Wijker van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid, via telefoonnummer: 023 5485783 
of wijkerl@heemstede.nl, of met de heer Ter Haak 
van dezelfde afdeling, via telefoonnummer: 023 
5485766 of haakb@heemstede.nl.

Bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’
Bekendmaking voorbereiding en uitgangspunten voor twee gedeeltelijke herzieningen van het bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’ ten 
behoeve van Watermuziek en Spaarnelicht te Heemstede



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’.

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
Per 04-02-2014
- S.A.Y Mezori, geboren 10-06-1973, 
 Binnenweg 194
Per 06-02-2014
- F. Behzadpour, geboren op 21-01-1963, 
 Jan. P. Stijboslaan 25
- H. Öcalan, geboren op 04-07-1988, 
 Haemstedeplein 23
- R.J. Broekman, geboren op 16-10-1957, 
 p/a Bankastraat 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 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
Per 28 november 2013
- R. van Delft, geboren 20-04-1970, 
 Leidsevaartweg 23 

- M.L. Guarddado Pimentel Teixeira, geboren 
 17-02-1975 Troelstralaan 50
- E.O. Padinha, geboren 21-07-1976 
 Troelstralaan 50
Per 19 december 2013
- L.H.J. van Rosmalen, geboren 15-07-1986, 

Nijverheidsweg 21

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
bezwaar maken. Zie Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 20 februari 
2014 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 20 februari 

2014
- Vragenuur

 Hamerpunten
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal 

- Verordening werkzaamheden kabels en 
leidingen 2014

- Aanpassen tarieven reisdocumenten in 
Verordening heffing en invordering van leges 
2014

Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- 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) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.




