
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 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

Lijsttrekkersdebat 
10 maart, 19.30 uur 

in het raadhuis

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten 20 februari
- Nieuwe regelgeving
- Verkiezingen Gemeenteraad 
 2014

Verspreiding verkiezingsfolder
In deze periode worden de stempassen en kandidatenlijsten 
voor de gemeenteraads-verkiezingen op 19 maart verspreid. 
Daarbij ontvangt u ook een folder waarin de politieke partijen in 
Heemstede duidelijk maken waar zij voor staan. En niet alleen op 
papier stellen de partijen zich aan u voor. De folder is voorzien 
van ‘Layar’: een extra ‘laag’ waarin u fi lmpjes van de lijsttrekkers 
kunt bekijken. Wanneer u de pagina scant met de ‘Layar-app’ 
wordt het fi lmpje direct afgespeeld op uw smartphone of tablet.
Daarnaast kunt u de fi lmpjes bekijken via 
www.heemstede.nl/verkiezingen2014. Daar vindt 
u ook nog meer nieuws over de verkiezingen.

Aanvragen reisdocumenten niet 
mogelijk op 6, 7 en 8 maart

Op 9 maart wordt een nieuw model reisdocument ingevoerd en 
gaat de geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten voor 
personen van 18 jaar en ouder van 5 jaar naar 10 jaar. In verband 
met deze wijzigingen is het in het hele land niet mogelijk om van 
6 t/m 8 maart een regulier reisdocument aan te vragen. Kijk voor 
meer informatie op www.heemstede.nl bij Nieuws.

Vermiste terecht dankzij Burgernet
Dankzij 3 goede tips van deelnemers aan 
Burgernet werd vorige week binnen een half 
uur een vermiste 69-jarige man in Heemstede 
gevonden. Hieruit blijkt maar weer dat Burgernet 

echt werkt! Doe ook mee met Burgernet en meld 
u aan via www.burgernet.nl.

Gemeente Heemstede zoekt 
Leden en/of voorzitter commissie 
voor bezwaarschriften
In Heemstede functioneert een onafhankelijke 
commissie voor bezwaarschriften. De commissie 
adviseert het college over de afhandeling van 
bezwaarschriften.
Wij zoeken juristen met kennis en ervaring van het 
bestuursrecht, waarbij specifi eke kennis en ervaring 
met deelgebieden als omgevingsrecht, 
maatschappelijke ondersteuning en werk en bijstand 
een pré kan zijn. Daarnaast worden kandidaten met 
bestuurlijke ervaring en/of brede maatschappelijke 
belangstelling uitgenodigd te solliciteren.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met 
Annelies Hopman, afdelingshoofd Algemene & 
Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 08.

Belangstelling?
Reageer voor 10 maart a.s. via 
www.werkenbijheemstede.nl. 
Hier vindt u ook uitgebreide 
informatie over deze vacature.

Inloopochtend burgemeester 7 maart
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt 
plaats op vrijdag 7 maart 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.



Verkeersbesluit: gehandicaptenparkeerplaats
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 

appartement Meijerslaan 374 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden: 21 februari 2014).

Het besluit ligt vanaf 27 februari 2014 zes weken ter 
inzage. 

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 209 brandveiliggebruik voor 

woonzorgcentrum Bosbeek wabonummer 
10157, ontvangen 7 februari 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 4 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 10161, ontvangen 8 februari 2014.
- Torenlaan 1 constructieve wijzigingen in het 

woonhuis wabonummer 10162, ontvangen 10 
februari 2014. 

- Drieherenlaan 5 het optrekken van de voorgevel 
10227, ontvangen 11 februari 2014. 

- Lindenlaan 67 het verhogen van het dak, het 
maken van een erker en uitbreiden van een 
woonhuis wabonummer 10228, ontvangen 12 

februari 2014. 
- Broeder Josephlaan 19 het plaatsen van 

zonwering wabonummer 10230, ontvangen 12 
februari 2014. 

- Herenweg 39D het kappen van 3 bomen 
wabonummer 10231, ontvangen 12 februari 
2014. 

- Lorentzlaan 34 en Zeekoetpad het kappen 
van 1 els en 1 populier wabonummer 10240, 
ontvangen 12 februari 2014. 

- Binnenweg 16 het aanbrengen van een zebrapad 
tegenover het parkeerterrein bij de supermarkt 
wabonummer 10241, ontvangen 13 februari 
2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Leidsevaartweg 15-17 het in werking hebben van 

een aannemings-, handels-, boomverzorgings-, 
en groenvoorzieningsbedrijf WABO-2012.340, 
verzonden 21 februari 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoorter Allee 18 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 8424, verzonden 21 
februari 2014. 

- Binnenweg 180 het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 9421, verzonden 21 februari 2014.

- Johannes Verhulstlaan 9 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
9684, verzonden 21 februari 2014. 

- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging en 
kappen van 1 els, 1 populier, 1 es en 1 haagbeuk 
wabonummer 5150, verzonden 21 februari 2014. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 20 februari 2014
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden. 

De raad heeft besloten:
- Verklaring van geen bedenkingen tbv 

omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal

 Unaniem vastgesteld

- Verordening werkzaamheden kabels en 
leidingen 2014

 Unaniem vastgesteld
- Aanpassen tarieven reisdocumenten in 

Verordening Heffing en Invordering leges 2014
 Unaniem vastgesteld

- Motie ‘Borgen publieke verantwoording bij 
regionalisering’

 Unaniem vastgesteld
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20 

februari 2014
 De afdoening van de ingekomen stukken is 

unaniem vastgesteld.

Nieuwe regelgeving
- Op 30 januari 2014 heeft de raad de 

Beheerverordening Algemene begraafplaats 
Heemstede 2014 vastgesteld en de 
Beheerverordening Algemene Begraafplaats 
Heemstede ingetrokken.

- Op 14 januari 2014 heeft het college van 

burgemeester en wethouders het Intern Controle 
Plan 2014 (ICP 2014) gemeente Heemstede 
vastgesteld en het oude ICP ingetrokken. 

- Op 30 januari 2014 heeft de raad het Reglement 
van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad 

vastgesteld en het oude Reglement van orde 
ingetrokken. 

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

Handhavingsacties
Aanhangwagen Meijerslaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
wit met blauw/groene, klein formaat, aanhangwagen 
aangetroffen die langer dan drie achtereenvolgende 
dagen is geplaatst op de Meijerslaan aan de zijde van 
de Herenweg. 
Het is verboden een voertuig dat voor recreatie, 
dan wel uitsluitend of mede voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen 
(artikel 5:6, eerste lid APV).
De eigenaar van deze aanhangwagen krijgt tot 
en met 28 februari 2014 de gelegenheid om de 
aanhangwagen van de weg te verwijderen. Indien de 
aanhangwagen binnen deze termijn niet van de weg 
is verwijderd, wordt de aanhangwagen in opdracht 

van het college verwijderd (bestuursdwang). De 
aanhangwagen wordt dan voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

Vaartuig Zandvaart ter hoogte van 
Esdoornkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een rood met wit vaartuig, met stuurhut en rood 
dekzeil, aangetroffen in de Zandvaart ter hoogte van 
de Esdoornkade, neergelegd in ligplaats EDK 013 
en verplaatst naar EDK 014. Dit vaartuig is, zonder 
vergunning, aangelegd aan grond dat in eigendom is 
van de gemeente.
Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 

een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de 
Verordening openbaar water Heemstede).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 5 maart 2014 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een 
ligplaats in te nemen met waar dit aan openbare 
grond met een vergunning wel is toegestaan. Indien 
de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. 
Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



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’.

Verkiezingen Gemeenteraad 2014
Adressen stemlokalen
De burgemeester van Heemstede maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Heemstede op woensdag 19 maart 2014 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is 
gevestigd.

Nr. Aanduiding stembureau Adres stembureau

1 Raadhuis Raadhuisplein 1 

2 Heemhaven Von Brucken Focklaan 20 

3 Nicolaas Beetsschool Sportparklaan 1-3

4 Huize Bosbeek  Glipper Dreef 209  

5 Princehof Glipperweg 57

6 Schoolgebouw Reggelaan 14

7 De Evenaar Van der Waalslaan 33

8 De Luifel Herenweg 96

9 Bibliotheek Julianaplein 1 

10 Zorgcentrum Kennemerduin Herenweg 126  

11 Crayenesterschool Crayenestersingel 37

12 Bosch en Hovenschool Adriaan Pauwlaan 19 

13 Station Roemer Visscherplein

14 Voorwegschool Voorweg 24

15 Spaarne Ziekenhuis Händellaan 2 

16 Welzijn Ouderen Heemstede Lieven de Keylaan 24

Alle locaties zijn toegankelijk voor rolstoelen. De stembureaus gemarkeerd met  zijn ook toegankelijk voor 
scootmobielen en hebben een invalidenparkeerplaats. 

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat 
stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen.

Alternatieve tellocaties
Het college heeft besloten om het stembureau Spaarne Ziekenhuis op het raadhuis de stemmen te laten 
tellen. In verband met de inrichting van de burgerzaal voor de verkiezingsuitslag telt ook het stembureau 
‘Raadhuis’ in een andere ruimte op het raadhuis.

Vervangende stempas
Als u uw stempas kwijtgeraakt bent, kunt u tot uiterlijk 18 maart 2014, 12.00 uur bij de afdeling 
Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet meer mogelijk. In 
dat geval kunt u niet stemmen. Vergeet bij het stemmen niet uw stempas en uw identiteitsbewijs mee te 
nemen! Zonder stempas én identiteitsbewijs, dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn, kunt u niet stemmen.
Neem voor meer informatie contact op met Afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, tel: 14 023.

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 6 maart 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  gehandicaptenparkeerkaart 
  (niet openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het 
  vernieuwen van een erfafscheiding 
  (openbaar)
21.00 uur  bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor een nieuw 
  te plaatsen bord bij park Meermond 
  (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de 
datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Gemeente Heemstede 
zoekt nog leden en/of 
voorzitter commissie

voor bezwaarschriften.

Interesse? Kijk op
www.werkenbijheemstede.nl




