
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 februari 2015

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 (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

Bijeenkomst 
winkelcentra Heemstede

2 maart 20.00 uur 
(zie www.heemstede.nl)

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verkiezingen
- Verwijdering boot

Wandeling in Groenendaal met uitleg 
over beheerplan
4 maart a.s. 15.00 uur
De afgelopen weken heeft u kunnen reageren 
op  het concept-beheerplan voor het wandelbos 
Groenendaal. Er blijken de nodige vragen te zijn 
over de uitvoering van het plan. 

Daarom organiseren wij op woensdagmiddag 
4 maart 2015 een wandeling door Groenendaal. 
Medewerkers van de gemeente zullen ter 
plekke onderwerpen als het uitdunnen/snoeien, 
de esdoornbestrijding en het aanleggen van 
takkenrillen toelichten. Zo kunt u zich een goed 
beeld vormen van de maatregelen uit het nieuwe 
beheerplan in de praktijk. Tijdens de wandeling is er 
uiteraard gelegenheid om uw vragen te stellen over 
andere onderwerpen uit het beheerplan. 

Op woensdag 4 maart van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin de workshop contact met je (ongeboren) 
baby. De workshop is voor aanstaande ouders 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede.  

Ook al zit de baby nog in de buik, ouders kunnen al 
meer met hem/ haar communiceren dan je denkt. 
In deze workshop krijgen ouders meer informatie 
over: 
- het gedrag van de baby in de buik
- hoe ouders contact kunnen maken door voelen, 

praten en zingen
- het inspelen op de ontwikkelingen in gedrag en 

behoeften van de baby
- het herkennen van subtiele signalen, die de baby 

geeft in de buik.
- hoe baby’s zich ontwikkelen tot 3 maanden na 

de geboorte en hoe ouders hierop in kunnen 
spelen. 

Workshop contact met je 
(ongeboren) baby

Voor deze speciale wandeling hoeft u zich niet 
vooraf aan te melden. We verzamelen om 15.00 
uur bij de ingang tegenover de kinderboerderij aan 
de Burgemeester van Rappardlaan. De wandeling 
duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Kunt u niet mee met de wandeling maar wilt u 
alsnog reageren op het beheerplan? Op donderdag 
12 maart om 20.00 uur bespreekt de raadscommissie 
Ruimte het beheerplan en de inspraakreacties. 
U bent van harte welkom deze openbare vergadering 
in het raadhuis bij te wonen, als toehoorder of als 
inspreker. Om uw mening te geven kunt u gebruik 
maken van het spreekrecht; meldt u zich in dat geval 
voor de vergadering bij de griffier.

Aanstaande ouders die interesse hebben voor deze 
workshop kunnen zich inschrijven via de knop 
themabijeenkomsten en cursussen op 
www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop.

Vrijdag 6 maart
Binnenlopen bij de burgemeester
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 6 maart 2015 
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.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Eykmanlaan 23, het kappen van 1 boom, wabo-

nummer 20145, ontvangen 11 februari 2015 
- Lorentzlaan 70, het plaatsen van een 

fietsenstalling, wabonummer 20155, 
 ontvangen 12 februari 2015
- Leidsevaartweg 45A, het kappen van 6 bomen, 

wabonummer 19930, ontvangen 8 februari 2015
- Binnenweg 141B, het plaatsen van reclame, wabo-

nummer 20161, ontvangen 12 februari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Javalaan 40, een opbouw op de garage en 

diverse aanpassingen, wabonummer 19360, 
ontvangen 26 januari 2015. 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)
- Javalaan 40, een opbouw op de garage en 

diverse aanpassingen, wabonummer 19360, 
ontvangen 26 januari 2015. Belanghebbenden 
kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Gaat u stemmen? Neem uw stempas en legitimatie mee!
Gaat u op 18 maart stemmen voor de leden van de 
Provinciale Staten en/of de leden van het bestuur 
van het hoogheemraadschap van Rijnland? Vergeet 
dan niet uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs 
mee te nemen. Het identiteitsbewijs moet 
geldig of maximaal vijf jaar verlopen zijn. Als 
identiteitsbewijs geldt uw paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of vreemdelingendocument. Heeft u een 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander 
land dan uit de Europese Unie,  Liechtenstein, 

Noorwegen of IJsland dan kunt u zich alleen 
met uw vreemdelingendocument identificeren. 
Wilt u iemand machtigen via de achterkant 
van uw stempas? Vergeet dan niet een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee te geven aan de 
gemachtigde. Hierbij gelden dezelfde regels als 
hierboven vermeld.
Kijk voor alle informatie over de verkiezingen van 
18 maart op www.heemstede.nl bij politiek en 
organisatie, verkiezingen 2015.

Verwijdering boot Linge
In onze publicatie van 11 februari 2015 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:

- Een zeilboot met blauw zeil, in een zijtak van de 
Leidsevaart, aan de Linge, op ligplaats LIN 001.

Bovengenoemd vaartuig is op 19 februari 2015 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 

bij bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
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.

Verkiezingen 18 maart 2015
Op 18 maart 2015 worden voor het eerst landelijk 
twee verkiezingen tegelijk georganiseerd: zowel 
de leden van de Provinciale Staten als van de 
Waterschappen worden gekozen. Dit heeft een 
aantal gevolgen, waar wij u graag op willen wijzen.

Twee stempassen
Als u Nederlander bent, 18 jaar of ouder bent 
en niet uitgesloten bent uit het kiesrecht, dan 
ontvangt u uiterlijk 4 maart twee stempassen: voor 
elke verkiezing één. Beide stempassen hebben 
een andere lay-out. Als u uw stem voor beide 
verkiezingen wilt uitbrengen, dan moet u beide 
stempassen meenemen naar het stembureau. 
Zonder stempas mag u voor de desbetreffende 
verkiezing niet stemmen!  

Bent u geen Nederlander, maar wel 18 jaar of ouder 
en in het bezit van een geldige verblijfsvergunning, 
dan ontvangt u uiterlijk 4 maart alleen een 
stempas voor de verkiezing van de leden van het 
hoogheemraadschap van Rijnland, het waterschap 
waaronder Heemstede valt. Om te kunnen 
stemmen moet u uw stempas meenemen naar het 
stembureau. Zonder stempas mag u niet stemmen!

Geen stempas ontvangen / 
stempas kwijt geraakt
Als u op 4 maart nog geen stempas heeft 
ontvangen, ga dan na of u op 2 februari 2015 in 
Heemstede ingeschreven stond. 2 Februari 2015 

is de dag van de kandidaatstelling en bepalend 
voor waar u mag stemmen. U mag stemmen in 
die gemeente waar u die dag in de Basisregistratie 
personen ingeschreven stond.
Heeft u naar uw mening ten onrechte geen stempas 
ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt, dan kunt u 
uiterlijk 17 maart om 12.00 uur bij de gemeente een 
vervangende stempas aanvragen. Mocht u de oude 
eerste stempas weer terug vinden, dan kunt u na 
afgifte van de vervangende stempas niet meer met 
de oude stempas stemmen.
Als u één van beide stempassen bent kwijtgeraakt 
of ten onrechte niet heeft ontvangen, dan hoeft u 
alleen die stempas te laten vervangen. De stempas 
voor de andere verkiezing kunt u nog gewoon 
gebruiken.

Stemmen met een kiezerspas
Ook bij deze twee verkiezingen kunt u met een 
kiezerspas in een andere gemeente stemmen. 
Echter, waar u mag stemmen verschilt per 
verkiezing. Voor de verkiezing van de leden van 
de Provinciale Staten mag u in elke gemeente 
in Noord-Holland stemmen; voor de verkiezing 
van de leden van het hoogheemraadschap van 
Rijnland mag u in de gemeenten stemmen, die 
binnen dit hoogheemraadschap vallen. Globaal 
zijn dit de Noord-Hollandse gemeenten onder het 
Noordzeekanaal en de noordelijke gemeenten van 
Zuid-Holland tot Zoetermeer. De exacte gemeenten 
worden verderop onder een apart kopje vermeld, 

waarbij ook aangegeven is welke gemeenten 
onder twee of meer waterschappen vallen. Als u in 
een dergelijke gemeente met een kiezerspas wilt 
stemmen, dan raden wij u aan bij deze gemeente 
na te gaan welke stembureaus aangewezen zijn 
als stembureau voor het hoogheemraadschap van 
Rijnland. 
De aanvraag voor een kiezerspas kan schriftelijk 
uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015 gedaan worden. U 
kunt ook aan de balie uw stempas laten vervangen 
door een kiezerspas. Dit kunt u tot uiterlijk 17 maart 
2015 om 12.00 uur doen.

Stemmen met een volmacht
Het verlenen van een volmacht kan op twee 
manieren: via de achterzijde van de stempas (de 
onderhandse volmacht) en via het volmachtbewijs. 
In beide gevallen geldt, dat de volmachtstem 
tegelijk met de eigen stem uitgebracht moet 
worden en dat de gevolmachtigde maximaal twee 
volmachtstemmen per verkiezing mag uitbrengen. 
Tegelijk met de eigen stem uitbrengen betekent 
ook, dat de gemachtigde zelf ook voor de 
betreffende verkiezing moet stemmen als waarvoor 
u deze persoon machtigt. Het is zo bijvoorbeeld 
niet mogelijk, dat de gemachtigde alleen voor 
de Provinciale Staten stemt en u deze machtigt 
voor het uitbrengen van uw stem voor de 
Waterschapsverkiezing. In dat geval gaat uw stem 
verloren. Let daarop bij het verstrekken van een 
volmacht.



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’.

Volmacht via de achterzijde van de stempas
Wilt u iemand machtigen, die in dezelfde gemeente 
woont als u, dan kunt u het deel van de volmacht 
op de achterzijde van de stempas invullen. Let erop, 
dat alle handtekeningen geplaatst zijn en geef de 
gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs 
mee. 

Volmacht via volmachtbewijs
Als de gemachtigde niet in uw gemeente woont 
of u wilt deze persoon al machtigen voordat de 
stempas bezorgd wordt, dan kunt u dit doen via een 
volmachtbewijs. Het aanvraagformulier hiervoor 
kunt u krijgen bij de gemeente. De aanvraag moet 
uiterlijk vrijdag 13 maart 2015 bij de gemeente 
ingeleverd worden. Let er hierbij wel op, dat de 
gemachtigde ook stemgerechtigd is voor hetzelfde 
orgaan. Dit betekent, dat de gemachtigde bij een 
volmacht voor de verkiezing van de leden van 
de Provinciale Saten ook in de provincie Noord-
Holland moet wonen. Bij een machtiging voor 
de verkiezing van de leden van het waterschap 
moet de gemachtigde ook stemgerechtigd zijn 
voor het hoogheemraadschap van Rijnland. 
Hieronder kunt u zien welke gemeenten onder 
het hoogheemraadschap van Rijnland vallen. 
Ook kunt u hier zien welke gemeenten ook 
één of meer andere waterschappen binnen de 
gemeentegrenzen hebben. Als u iemand in een 
dergelijke gemeente wilt machtigen, moeten wij 
eerst bij de betreffende gemeente nagaan of de 
gemachtigde stemgerechtigd is voor de verkiezing 
van de leden van het hoogheemraadschap van 

Rijnland. Als dat niet zo is, wordt uw verzoek 
afgewezen.

Gemeenten binnen het hoogheemraadschap 
van Rijnland
De volgende gemeenten vallen onder het 
hoogheemraadschap van Rijnland. De gemeenten, 
die ook een of meer andere waterschappen 
binnen de gemeentegrenzen hebben, zijn cursief 
weergegeven: Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, 
Amstelveen, Amsterdam, Bloemendaal, Bodegraven, 
Boskoop, Gouda, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, 
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Reeuwijk, Rijnwoude, Teylingen, 
Velsen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, 
Zandvoort, Zoetermeer en Zoeterwoude.

De gang van zaken op het stembureau
Omdat er twee verkiezingen tegelijk zijn, zijn er in 
het stemlokaal ook min of meer twee stembureaus 
ingericht. U wordt in het stemlokaal ontvangen 
door een gastheer of gastvrouw, die controleert of u 
alles bij zich heeft en u vervolgens doorverwijst naar 
de stemtafel van de Provinciale Staten. Daar wordt 
uw identiteit gecontroleerd, wordt gecontroleerd 
of de stempas inderdaad van u is en als u ook 
voor het waterschap stemt, krijgt u een stempel 
op uw stempas waaruit blijkt dat uw identiteit al 
gecontroleerd is. Vervolgens wordt gecontroleerd of 
uw stempas niet voorkomt in het negatief register 

van stempassen die niet meer gebruikt mogen 
worden. Als alles goed is, ontvangt u een stembiljet 
voor de Provinciale Staten. U brengt uw stem uit en 
deponeert het stembiljet in de betreffende stembus. 
Als u alleen voor de Provinciale Staten stemt, verlaat 
u hierna het stembureau.

Als u ook voor het waterschap wilt stemmen, 
loopt u vervolgens door naar de stemtafel van 
het waterschap. U levert daar uw stempas voor 
de waterschapsverkiezing in. Uw stempas wordt 
gecontroleerd in het negatief register van de 
stempassen die niet meer gebruikt mogen worden. 
Als uw stempas daar niet in voorkomt, krijgt u 
een stembiljet en kunt u uw stem uitbrengen. 
Hierna deponeert u uw stembiljet in de daarvoor 
bestemde stembus en verlaat u het stemlokaal.
Wilt u alleen voor het Waterschap stemmen, dan 
wordt uw identiteit toch bij de stemtafel van de 
Provinciale Staten gecontroleerd. Als dat goed is, 
wordt u vervolgens doorverwezen naar de stemtafel 
van het Waterschap, waar de procedure verder gaat 
als hierboven beschreven.

De rol van de gastheer of gastvrouw is erg 
belangrijk. Deze houdt de voortgang van het 
stemproces in de gaten en let er daarnaast op, dat 
niet meer dan drie kiezers zich in het stemgedeelte 
bevinden. Bij meer dan drie kiezers wordt het 
overzicht van de stembureauleden op het 
stemproces belemmerd. Het is daarom belangrijk, 
dat u altijd de aanwijzingen van de gastheer of 
gastvrouw opvolgt.




