
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 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!
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Wegafsluitingen rond nucleaire top 24 en 25 maart 
Advies “Ga niet de weg op”
Zoals waarschijnlijk bekend, komen op maandag 
24 en dinsdag 25 maart de wereldleiders bijeen 
tijdens de nucleaire top in Den Haag. Om 
veiligheidsredenen zijn rond die dagen vele wegen 
afgesloten. Dit heeft ook voor Heemstede grote 
gevolgen, zoals:

- De op- en afritten van de A4 zijn afgesloten bij 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep

- Op de A4 richting Den Haag zijn maar 2 rijstroken 
beschikbaar

- De A44 richting Den Haag is afgesloten
- De A5 is in beide richtingen afgesloten
- Op sommige momenten zijn ook de onder- en 

overdoorgangen van de rijkswegen afgesloten. 

Als gevolg van alle verkeersmaatregelen zal ook 
op andere plaatsen veel hinder (file) voor het 

verkeer ontstaan. Het advies luidt daarom: ga als 
het niet nodig is niet de weg op 24 en 25 maart. 
Informatie over de afsluitingen vindt u ook op 
www.vananaarbeter.nl. 

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 definitieve programma.

Zie voor verkiezingsnieuws ook 
www.heemstede.nl/verkiezingen2014

Workshop Positief Opvoeden
Omgaan met emoties van tieners
Op donderdag 20 maart organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
de Positief Opvoeden workshop ‘Omgaan met 
emoties van tieners’. 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 in het 
CJG Heemstede aan de Lieven de Keylaan 7 
te Heemstede. 

Alle tieners ‘ploffen’ wel eens, uitbarstingen van 
frustratie of nijd horen bij deze leeftijd. Als je als 
ouders op zo’n moment ook boos wordt, is al snel 
het huis te klein. Als er iets gebeurt waardoor tieners 

van streek raken, is het van belang dat ze leren 
zichzelf te kalmeren. Ouders kunnen hun tiener 
helpen door de emotie te erkennen en de juiste 
ondersteuning te bieden, zonder opdringerig te 
zijn. In deze workshop worden een aantal factoren 
besproken waardoor tieners emotioneel worden. Er 
worden praktische suggesties gegeven over hoe je 
als ouder je tiener kan leren omgaan met emoties. 

Ouders die interesse hebben voor deze workshop 
kunnen zich inschrijven via www.cjgheemstede.nl. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.

Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 

laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten 
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen 
of politiek nieuws.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?



Verkiezing Europees Parlement
Registratie kiezers die onderdaan zijn van een 
andere lidstaat van de Europese Unie
De burgemeester van Heemstede maakt bekend, 
dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een 
lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene 
zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen 
laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de 
Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U moet dan
- op dinsdag 8 april 2014, de dag van de 

kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in 

Nederland hebben;
- op donderdag 22 mei 2014, de dag van de 

stemming, 18 jaar of ouder zijn en
- niet uitgesloten zijn van het kiesrecht in 

Nederland of in een andere lidstaat van de 
Europese Unie.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt 
op u verzoek toegezonden.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon 
blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is 

ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het 
verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/
zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij 
uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik 
zal maken. Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag 
8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling te zijn 
ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden 
ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.
Nadere inlichtingen worden op het raadhuis 
verstrekt door Afdeling Publiekszaken, 
Raadhuisplein 1, tel: 5485647.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Sportparklaan 25A het kappen van 1 berk 

wabonummer 10055, ontvangen 4 februari 2014.
- Glipperweg 26 + 28 het kappen van 5 sparren 

wabonummer 10061, ontvangen 4 februari 2014.
- Binnenweg 108 het vervangen van lichtreclame 

wabonummer 10094, ontvangen 5 februari 2014. 
- Jeroen Boschlaan 23 het wijzigen van 

de voorgevel en verplaatsen binnentrap 
wabonummer 10093, ontvangen 3 februari 2014. 

- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van 
lichtreclame wabonummer 10151, ontvangen 6 
februari 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 66, 68, 70 het slopen van 2 

woningen en 1 monument wabonummer 10042, 
ontvangen 29 januari 2014. 

- Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure)

- Valkenburgerlaan 50 het plaatsen van een 
medicijnuitgifteautomaat wabonummer 9757, 
verzonden 14 februari 2014. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Daghoreca Jan van Goyenstraat 2
4588 - het wijzigen van het gebruik van een winkel 
naar een daghorecabedrijf Jan van Goyenstraat 2 en 
het plaatsen van reclame  

De afwijking van het bestemmingsplan betreft het 
gebruik als daghorecabedrijf. De aangevraagde 
reclame voldoet aan het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan “Woonwijken noordoost” laat 
ter plaatse alleen horeca toe die ondergeschikt 
is aan detailhandel. De aanvraag betreft horeca 

die niet ondergeschikt is aan detailhandel. 
De gehele begane grond wordt gebruikt ten 
behoeve van horeca. Wij hebben het voornemen 
de omgevingsvergunning te verlenen onder de 
voorwaarde dat het een lunchroom betreft die 
uitsluitend geopend mag zijn in de periode van 8.00 
uur tot 18.00 uur.
Wij hebben eerder, bij besluit van 30 juli 2013, een 
vergunning verleend voor dit plan. Hiertegen is 
bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van de bezwaren 
hebben wij nu een nieuwe conceptvergunning 

opgesteld met een gewijzigde motivering. Het 
terras aan de zijkant van het gebouw maakt 
niet langer deel uit van de aanvraag. Alvorens 
het college beslist op de bezwaren wil het 
belanghebbenden de gelegenheid geven 
zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de 
nieuwe conceptvergunning. Deze zienswijzen 
worden meegewogen bij het besluit. De 
gelegenheid tot het indienen van zienswijzen 
bestaat van donderdag 20 februari tot en met 
woensdag 5 maart 2014.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan 

Verwijdering gezonken vaartuigen Leidsevaart en Houtvaart
De volgende gezonken vaartuigen zijn in opdracht 
van het college van B en W gelicht:
- 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 vaartuigen worden tot en met 16 mei 
2014 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 

vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college het 
vaartuig vernietigen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Verwijdering fiets
De volgende fiets, die niet in rijtechnische staat is, is 
in opdracht van het college van B en W van de weg 
verwijderd (bestuursdwang):
- witte Cumberland Classic met zwart 

kunststofkrat (2 platte banden) ter hoogte van 

Jan van Goyensteraat 7.
De fiets wordt tot en met 8 mei 2014 opgeslagen. 
Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Indien de fiets niet wordt opgehaald, zal het 

college de fiets vernietigen of om niet overdragen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 

woning Res Novaplein 35 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van 

 de bewoner (verzonden: 14 februari 2014). Het 
besluit ligt vanaf 20 februari 2014 zes weken ter 
inzage. 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt 
u bezwaar maken. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, 
bezwaar maken’.



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’.

Nieuwe regelgeving
Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen
Op 30 januari 2014 heeft de raad de Verordening 
gegevensverstrekking basisregistratie personen 
Heemstede 2014 vastgesteld. De Verordening 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Heemstede 2009 en de Beheerregeling 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Heemstede 2012 zijn van rechtswege vervallen. 

Verordening heffing en invordering van 
parkeerbelasting
Op 30 januari 2014 heeft de raad de Verordening 
heffing en invordering van parkeerbelasting 2014 

gewijzigd vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
per 13 februari 2014 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- P. Droszczak, geboren 08-09-1979, 
 Binnenweg 204
- S.I. Lommerse, geboren 04-12-1970, 
 p/a Linge 40 

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 persoon per 30 december 

2013 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- E.H. Dymny, geboren 04-10-1958, 
 Offenbachlaan 88

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van 
een bezwaarschrift. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, 
bezwaar maken’.




