
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 maart 2016

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

Agenda’s 
Commissievergaderingen 

in maart 

In deze uitgave:
- Meldpunt Woonomgeving
-  Omgevingsvergunningen

Raadgevend Referendum 6 april 2016 

Op 6 april 2016 wordt er een landelijk referendum 
georganiseerd, waarbij u zich kunt uitspreken voor 
of tegen de Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en Oekraïne. Voor informatie over 
referenda en over de Associatieovereenkomst 

verwijzen wij u naar de website van de 
Referendumcommissie: www.referendum-
commissie.nl. Ook kunt u daar informatie vinden 
over de Referendumcommissie. 

Wilt u de tekst van de goedkeuringswet en de 
associatieovereenkomst inzien? Dat kan. 
U vindt de tekst vanaf 9 maart 2016 op de site: 
www.verkiezingen2016.nl . Bent u niet in de 
gelegenheid om de tekst digitaal te lezen, dan 
kunt u vanaf 9 maart hiervan een afschrift krijgen 
op het gemeentehuis. Als u ook de bijlagen wilt 
lezen (meer dan 2.000 pagina’s), dan kunt u deze 
via verschillende links teruglezen op de site: 
www.verkiezingen2016.nl . Deze bijlagen worden 
niet beschikbaar gesteld door de gemeente.

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 4 maart 2016 
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.

Vrijdag 4 maart
Binnenlopen bij de burgemeester

Commissie Ruimte bespreekt visie 
winkelcentra Heemstede
Op donderdag 10 maart bespreekt de commissie 
Ruimte de Visie winkelcentra Heemstede. De visie 
moet vertellen wat er nodig is om de winkelcentra 
en in het bijzonder de Binnenweg/Raadhuisstraat 
nu en in de toekomst aantrekkelijk en succesvol te 
laten zijn. Daarbij gaat het o.a. om onderwerpen als 
de positie en locatie van publiekstrekkers, verkeer 
en parkeren, relatie tot het woonklimaat en sfeer en 
beleving. 

Het in detailhandel gespecialiseerde bureau DTNP 
heeft eind januari en begin februari zijn conceptvisie 
besproken met winkeliers, omwonenden en andere 
belangstellenden. Dit heeft geleid tot aanpassing en 
aanscherping van het document. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 
over de visie een standpunt ingenomen, dat op een 
aantal punten afwijkt van het rapport van DTNP. 

Zie verder pagina 2 van deze HeemstedeNieuws.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- RECTIFICATIE : t.h.v. Julianaplein in plaats van 

Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 175, het plaatsen 
van een infopaneel en 2 fietsenstallingen, 
wabonummer 33333, ontvangen 1 februari 2016

- RECTIFICATIE: Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 274 
in plaats van Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 270, 
plaatsen infopaneel, wabonummer 33287, 
ontvangen 1 februari 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 24, het plaatsen van een banier, 

wabonummer 31433, ontvangen 15 december 
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.  

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Erasmuslaan 10, ontheffing voor gebruik stuk 

grond als tuin en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 33152, ontvangen 27 januari 2016. 

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)
- Erasmuslaan 10, ontheffing voor gebruik stuk 

grond als tuin en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 33152, ontvangen 27 januari 2016, 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vrijheidsdreef, het kappen van 40 kastanjebomen 

en herplanten ca. 90 bomen, wabonummer 
32608, verzonden 23 februari 2016, reguliere 
procedure

- Von Brucken Focklaan 27, het plaatsen van een 
erker en wijzigen voorgevel, wabonummer 
33156, verzonden 26 februari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Collegevoorstel
Belangrijke onderdelen uit het collegevoorstel zijn:

- Handhaven van eenrichtingsverkeer in het 
noordelijke deel van de Binnenweg.

 Het is een wens van de winkeliersvereniging 
om opnieuw tweerichtingsverkeer in te voeren 
in het noordelijke deel van de Binnenweg. Het 
college onderkent dat de bereikbaarheid van 
het meest noordelijke deel van de Binnenweg 
verbetert met tweerichtingsverkeer, maar is ook 
na zorgvuldige eigen afweging met DTNP van 
oordeel dat de nadelen van tweerichtingsverkeer 
te groot zijn, te weten een afname van de 
verkeersveiligheid, het verblijfsklimaat en de 
hoogwaardige uitstraling van het centrum. 

- Opheffen afslagverbod richting Binnenweg-noord.
 Als proef wordt het afslagverbod richting 

Spaarnzichtlaan en Landzichtlaan opgeheven. 
Na een jaar wordt geëvalueerd, waarbij gekeken 
wordt of er nadelige effecten optreden op het 
gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid in 
de woonstraten tussen de Heemsteedse Dreef, 
Binnenweg en Lanckhorstlaan.

- Geen medewerking aan supermarkt op Binnenweg/
binnentterrein Binnenweg-Eikenlaan.

 Het college onderschrijft de visie van DTNP 
dat een schaalvergroting van de Vomar in het 
centrum zou moeten worden gefaciliteerd. Voor 
ontwikkeling van een supermarkt met een front 
aan de Binnenweg en op het binnenterrein 
tussen de Binnenweg en de Eikenlaan, met een 
ontsluiting op de Eikenlaan, is onvoldoende 
draagvlak aanwezig. Daarom wordt het 
collegeakkoord over dit onderwerp gevolgd 
en stelt het college voor geen medewerking te 
geven aan een supermarkt op deze plaats.

- Vergroten veiligheid fietsers en voetgangers.
 De Binnenweg krijgt een extra 

fietssuggestiestrook. Aan beide zijden worden de 
stroken duidelijker gemarkeerd. 

 Op de Binnenweg en Raadhuisstraat worden 
 4 zebrapaden aangelegd.

- IJzeren brug blijft tweerichtingsverkeer.
 In afwijking van het voorstel van DTNP wil het 

college het tweerichtingsverkeer op de IJzeren 
brug behouden. Verder is het voorstel om van 
het kruispunt Binnenweg-Zandvaartkade een 
voorrangskruising te maken, waar verkeer op de 
Binnenweg voorrang heeft.

- Herontwikkeling omgeving Binnendoor.
 De gemeente gaat zich inzetten om de 

belevingswaarde van de Binnendoor, omgeving 
Blekersvaart en de brug richting Albert Heijn 
te vergroten. Daarbij valt te denken aan het 
herontwikkelen van verouderd vastgoed, 
realisatie van een aantrekkelijke voet- en 
fietsbrug en vergroenen van de Blekersvaart.

- Verlengen van de maximale parkeerduur in het 
centrum van 2 naar 3 uur.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte bespreekt het 
rapport en het collegevoorstel op donderdag 
10 maart in het raadhuis (aanvang 20.00 uur). 
Raadscommissies zijn bedoeld voor het verzamelen 
van informatie en het uitwisselen van opvattingen. 
Het is een meningvormend overleg; de commissie 
geeft adviezen en bereidt besluiten voor de 
gemeenteraad voor. Daarbij hoort de commissie 
graag uw mening. Dit is dus een belangrijk moment 
om uw visie kenbaar te maken aan de raad; dat kan 
door in te spreken tijdens de vergadering. De raad 
beslist uiteindelijk over de visie en over actiepunten 
die hieruit voortvloeien. Deze besluitvorming vindt 
plaats in de raadsvergadering op 21 april 2016.

De visie, het collegevoorstel en meer informatie 
vindt u op www.heemstede.nl onder ‘Plannen & 
Projecten’ -> Visie winkelcentra Heemstede.

Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Linge 84 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 23 februari 2016. Het besluit 
ligt vanaf 3 maart 2016 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het 
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie verder Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels Wet taaleis Heemstede 2016
Op 16 februari 2016 heeft het college de 
Beleidsregels Wet taaleis Heemstede 2016 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon / personen 
per 6 januari 2016 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- B.J. Morris, Overijssellaan 183, 
 geboren op 30-08-1982
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Vervolg voorpagina visie winkelcentra 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’.

Agenda’s commissievergaderingen maart
De raadscomissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving
dinsdag 8 maart 2016 om 20.00 uur  
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

8 maart 2016
- Spreekrecht burgers
- Integratie en participatie van statushouders 

(presentatie)
- Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal 

gezondheidsbeleid (B-stuk)
- Plan van aanpak toekomst zwembad (B-stuk)
- Aanpassing van de verschillende 

subsidieverordeningen (A-stuk)
- Jaarplan 2016 van de intergemeentelijke afdeling 

sociale zaken (C-stuk)
- Subsidiëring Stichting Veilig Thuis Kennemerland 

2016 (C-stuk)

- Meldingen over verwarde mensen (overige 
punten)

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Terugkoppeling uit het bestuur van Paswerk
- Actiepuntenlijst maart
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
woensdag 9 maart 2016 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 9 maart 2016
- Spreekrecht burgers
- Presentatie Ondermijning
- Evaluatie begroting
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
donderdag 10 maart 2016 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 

 10 maart 2016
- Spreekrecht burgers
- Beantwoording brief inzake afwijken 

bestemmingsplannen
- Varianten locatie Reggelaan 14 (peuterspeelzaal) 

en 14a (groenstrook) (B-stuk)
- Visie winkelcentra Heemstede (B-stuk)
- Vervangen bomen Vrijheidsdreef - vrijgeven voor 

inspraak (B-stuk)
- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen Wilhelminaplein
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen:
- Een aanhangwagen met kenteken 36-FJ-TP, 

midden op het Wilhelminaplein in Heemstede.
In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere 
dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan 
op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te 
hebben op een door het college aangewezen weg, 
waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het 
oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte 
of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de 
gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 

publicatie de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de weg te verwijderen. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd, wordt deze 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 
de aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 15 maart 2016 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.

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




