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Nieuw beleid voor ligplaatsen boten 
Woensdag 13 maart in commissie Middelen

Nieuwe voorzitter klankbordgroep  
duurzaamheid

De gemeente Heemstede wil nieuwe regels 
invoeren voor boten in de Heemsteedse 
wateren. Als de plannen doorgaan is voor 
een boot die aan de openbare grond ligt 
voortaan een vergunning nodig. Nieuw is ook 
dat er liggeld betaald moet gaan worden. Het 
ligplaatsenbeleid is onderdeel van de nieuwe 
‘Verordening openbaar water Heemstede’. 
De conceptverordening heeft eind vorig 
jaar ter inzage gelegen. Na verwerking van 
de inspraakreacties is een definitieve versie 
van de verordening opgesteld. Deze wordt 
besproken in de raadscommissie Middelen 
van woensdag 13 maart. 

Uitgangspunten nieuw beleid
Vergunning en ligplaatsgeld
Volgens de nieuwe regels zullen boten gelegen 
in Heemstede aan de openbare grond een 
ligplaatsvergunning nodig hebben. In het voorstel staat 
dat de eenmalige kosten voor een vergunning € 59,50 
zullen bedragen. Wanneer de boot in water ligt dat 
eigendom is van de gemeente Heemstede, moet men 
daarnaast liggeld (precario) betalen. Het liggeldbedrag 
is afhankelijk van de lengte van de boot. Hierbij zijn de 
Haarlemse tarieven het uitgangspunt. Het aanleggen 
van een boot aan eigen grond is vergunningvrij. 

Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning 
is verleend, zorgt de gemeente voor een 
aanlegvoorziening.

Inwoners Heemstede
Ligplaatsvergunningen worden tot 1 jaar na het in 
werking treden van de verordening alleen verstrekt aan 
inwoners van de gemeente Heemstede. Na dat jaar wordt 
er gekeken wat er met eventuele vrije plaatsen wordt 
gedaan. Er geldt ook een voorrang voor aanvragers die in 
de eigen wijk een ligplaats willen innemen.

De klankbordgroep duurzaamheid in Heemstede 
heeft een nieuwe voorzitter. Inwoner Christiaan van 
Willenswaard is voor twee jaar benoemd. Dit werd 
bekend na afronding van de selectieprocedure op 
maandag 25 februari. De selectiecommissie bestond 
uit wethouder Jur Botter, een vertegenwoordiging 
van de klankbordgroep en een ambtenaar milieu. 
Onder aanvoering van de nieuwe voorzitter zal de 
klankbordgroep zijn toetsende en adviserende taak 
vervullen bij de uitvoering van de nota duurzaamheid 
2012-2016 ‘Samenwerken en verbinden’. Deze nota 
werd op 28 februari 2013 unaniem vastgesteld door de 
gemeenteraad.
Lees meer over de plannen en projecten over 
duurzaamheid in Heemstede op www.heemstede.nl.

Planning
De commissie Middelen bespreekt de verordening 
in haar vergadering van woensdag 13 maart in het 
raadhuis (aanvang 20.00 uur). U kunt de vergadering 
als toehoorder bijwonen of, als u dat wilt, het woord 
voeren over dit onderwerp. In dat geval kunt u vooraf 
contact opnemen met de raadsgriffier, telefoon  
(023) 548 56 46, e-mail raadsgriffier@heemstede.nl. 
Als de commissie Middelen zich kan vinden in de 
verordening, wordt deze naar verwachting vastgesteld 
door de gemeenteraad op donderdag 28 maart.  
Daarna treedt het nieuwe beleid in werking.

Let op: nog geen vergunning aanvragen
U kunt nu nog geen vergunning voor een ligplaats 
aanvragen! Nadat de verordening is vastgesteld zullen 
wij dit bekendmaken via de gemeentelijke website en 
HeemstedeNieuws en kunt u via een aanvraagformulier 
een vergunning aanvragen. Tot die tijd worden 
vergunningaanvragen niet in behandeling genomen  
en ook niet aangehouden.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 57 03.

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:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
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 eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag 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: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Commissievergaderingen maart 

Alles weten over 
borstvoeding?

Inloopbijeenkomst Duinpolderweg,  
de verbindingsweg tussen de N206 en de A4

Op 12, 13 en 14 maart komen de raads-
commissies Samenleving, Middelen en Ruimte 
bijeen in het raadhuis. Raadscommissies zijn 
bedoeld voor het vergaren van informatie en 
het uitwisselen van opvattingen. U kunt deze 
vergaderingen bijwonen als toehoorder en u 
kunt als u dat wilt ook uw mening geven over 
onderwerpen. Hieronder een greep uit de 
onderwerpen die in maart worden behandeld: 
o.a. bibliotheek, ligplaatsenbeleid, Havendreef 
en peuterspeelzalen. 

De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 
12 maart om 20.00 uur. De commissie bespreekt o.a. 
een visiedocument over peuterspeelzalen, waarbij het 
onder meer gaat over huisvesting en financiering (via 
de kinderopvangtoeslag, de gemeente of ouders). 
 
Op woensdag 13 maart om 20.00 uur komt de  
commissie Middelen bijeen. Hier staat onder meer 
het ligplaatsenbeleid voor vaartuigen op de agenda. 
Over de actuele plannen vindt u elders in deze uitgave 
meer informatie.

Het CJG Heemstede organiseert elke 
maand een informatiebijeenkomst over 
borstvoeding in samenwerking met De 
Kraamvogel, het Ooievaarsnest en de 
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Aanstaande 
vaders en moeders krijgen tijdens deze 
bijeenkomst antwoord op allerlei vragen.

Hoe start je de borstvoeding op na de bevalling? Hoe 
combineer je werken en borstvoeding geven? Hoe 
zie je dat je baby honger heeft? Of hoe voorkom je 
problemen zoals borstontsteking en hoe los je dit 
op? Daarnaast krijgen ouders informatie over wat het 
consultatiebureau en Centrum voor Jeugd en Gezin 
voor hen kan betekenen. In de presentatie maken we 
gebruik van filmpjes.

De volgende informatiebijeenkomst is op dinsdag  
2 april van 19.30 tot 21.30 uur bij het CJG Heemstede 
op de Lieven de Keylaan 7 te Heemstede.  
Meld je per e-mail aan via info@senzpas.nl of  
bel naar (088) 995 88 22.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wil je meer weten over deze informatiebijeenkomst 
of heb je een andere vraag? Voor alle vragen over 
opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook 
aanstaande ouders zijn van harte welkom. Meer 
informatie en de openingstijden zijn te vinden op 
www.cjgheemstede.nl.

De provincie Noord-Holland organiseert 
samen met de provincie Zuid-Holland, 
Stadsregio Amsterdam, regio Holland-
Rijnland en de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom 
en Noordwijkerhout op 14 maart 
a.s. een inloopbijeenkomst over de 
verbindingsweg tussen de N206 en de 
A4, ook wel Duinpolderweg. Tijdens deze 
inloopbijeenkomst kunnen geïnteresseerden 
met bestuurders en deskundigen praten over 
de keuze voor de te onderzoeken varianten 
en over de vervolgstappen. 

Voor de (economische) toekomst van de regio is het 
belangrijk dat het gebied rondom de Bollenstreek, 
Aalsmeer en Schiphol goed bereikbaar is en blijft. Met 
een goede verbindingsweg tussen de N206 en de A4 

kan het (vracht)verkeer buiten de dorpen om rijden. 
Het doorgaande verkeer dat door de dorpen heen 
rijdt zal afnemen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid 
in de dorpen en kan het verkeer beter doorrijden. 
De regionale overheden in deze gebieden zijn na 
onderzoek tot de conclusie gekomen dat deze 
verbindingsweg, de Duinpolderweg, het beste in het 
gebied tussen Hillegom en Bennebroek kan komen.

Locatie:   Hotel NH Conference Centre 
Leeuwenhorst Langelaan 3, 2211 XT 
Noordwijkerhout

Datum:  donderdag 14 maart 
Tijd: 16.00 - 22.00 uur

Actuele informatie
Vanaf 11 maart kunt u de meest actuele informatie 
vinden op: www.noord-holland.nl/duinpolderweg.

Nieuwe Nota Duurzaamheid 2012-2016

Intrekking Verordening investerings- 
subsidies toegankelijkheid accommodaties 2009

Bij besluit van 28 februari 2013 heeft de raad de Nota 
Duurzaamheid 2012-2016 vastgesteld. De Nota treedt 
met ingang van 14 maart 2013 in werking. 

Bij besluit van 28 februari 2013 heeft de raad 
besloten tot intrekking van de Verordening 

De nota ligt tot en met 29 mei 2013 ter inzage op het 
gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

investeringssubsidies toegankelijkheid 
accommodaties 2009 met ingang van 1 maart 2013.

Afspraak maken =  
niet wachten
Vanaf 1 maart werkt de gemeente vanaf 13.00 uur 
op afspraak. Kijk voor onze nieuwe openingstijden 
op www.heemstede.nl of bij adresgegevens en 
openingstijden in deze HeemstedeNieuws. Heeft 
u nog vragen? Neem dan contact op met de 
Publieksbalie via het algemene telefoonnummer: 
14 023.

De vergadering van de commissie Ruimte is op 
donderdag 14 maart om 20.30 uur, dus een half 
uur later dan gebruikelijk. Hier komt onder meer 
het nieuwe plan voor de Havendreef aan bod. De 
commissie vroeg in februari nog eens kritisch te 
kijken naar de hoogte van de woontoren. Deze is 
ongewijzigd gebleven in het voorstel van B&W omdat 
een lager gebouw met hetzelfde volume een groter 
oppervlakte heeft en daarmee minder aantrekkelijk 
wordt; een beeld dat door de welstandscommissie 
wordt bevestigd. 

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 
commissievergaderingen. De volledige agenda’s vindt 
u verderop in deze uitgave. U kunt ook kijken op  
www.heemstede.nl; hier vindt u ook informatie over 
het spreekrecht tijdens vergaderingen.



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Omgevingsvergunningen

Nieuwe verordeningen

Uitschrijving GBA

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Willem Denijslaan 27 het wijzigen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak 3606, ontvangen 14 februari 
2013. Reguliere procedure 

-  Anna Blamanlaan 1 het uitbreiden van een woonhuis 
3651, ontvangen 18 februari 2013. Reguliere 
procedure

-  Zandvoorter Allee 1 constructieve wijziging 
draagstructuur gedeeltelijk van dragende 
binnenwanden naar stalen liggers en kolommen 
3659, ontvangen 20 februari 2013. Reguliere 
procedure 

-  Hendrik de Keyserlaan 18 het kappen van een 
appelboom 3661, ontvangen 21 februari 2013. 
Reguliere procedure

-  Amstellaan 10 het wijzigen van de zijgevel 3718, 
ontvangen 24 februari 2013. Reguliere procedure 

-  Johanna Westerdijklaan 15 het kappen van een 
ceder 3723, ontvangen 25 februari 2013. Reguliere 
procedure 

Beleidsregels terug- en invordering en  
verhaal Wwb 2013
Bij besluit van 22 januari 2013 heeft het college de 
beleidsregels terug- en invordering en verhaal Wwb 
2013 vastgesteld. De beleidsegels treden met ingang 
van 1 januari 2013 met terugwerkende kracht in 
werking. Per die datum zijn de beleidsregels terug- en 
invordering en verhaal Wwb en Wij 2011 vervallen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  T.S. Wouterse, geboren 08-03-1986,  
Dr. N.G. Piersonstraat 19, per 28 februari 2013;

-  S. Spoor, geboren 13-12-2011,  
Dr. N.G. Piersonstraat 19, per 28 februari 2013;

-  S.J. van Es, geboren 07-05-2009,  
Dr. N.G. Piersonstraat 19, per 28 februari 2013;

-  R.J. Broekman, geboren 16-10-1957, Bankastraat 6 
(briefadres), per 28 februari 2013;

-  G. van Wijnen, geboren 08-04-1979, Goeman 
Borgesiusstraat 2 (briefadres), per 28 februari 2013.

Verleende omgevingsvergunningen 
-  Lindenlaan 49 het plaatsen van een dakopbouw 

3245, verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure 
-  Jacob van Campenstraat 43 het plaatsen van een 

opbouw op het achtergeveldakvlak en dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 3483, verzonden 1 maart 2013. 
Reguliere procedure

-  Jacob van Campenstraat 45 het plaatsen van een 
opbouw op het achtergeveldakvlak en een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak 3520, verzonden 1 maart 
2013. Reguliere procedure 

-  Jacob van Campenstraat 49 het plaatsen van een 
opbouw op het achtergeveldakvlak en een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak 3489, verzonden 1 maart 
2013. Reguliere procedure 

-  Kadijk tussen nummer 34C en 35 het plaatsen van 
een nieuwe brug met kademuur 2010.206/3876, 
verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure 

Maatregelenverordening Wwb, IOAW,  
IOAZ Heemstede 2013
Bij besluit van 28 februari 2013 heeft de raad 
de Maatregelenverordening Wwb, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2013 vastgesteld. De 
Maatregelenverordening treedt met ingang van  
1 januari 2013 met terugwerkende kracht in werking. 
Per die datum is de Maatregelenverordening Wwb, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2012 vervallen.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee 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, 
telefoon14 023.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

-  Lanckhorstlaan 101 het kappen van een acacia 3557, 
verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure 

-  Herenweg 71A-2 het kappen van een esdoorn,  
4 eiken en een populier 3421, verzonden 1 maart 
2013. Reguliere procedure 

-  Esdoornkade 31 het kappen van een dennenboom 
3564, verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure 

-  Crayenestersingel 39 het kappen van 2 bomen 3565, 
verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure

-  Burgemeester van Lennepweg 35 het kappen van 
een kastanjeboom 3222, verzonden 1 maart 2013. 
Reguliere procedure

-  Herenweg 5 brandveilig gebruik voor tijdelijke 
huisvesting Noordkop 2012.037, verzonden 1 maart 
2013. uitgebreide procedure 

Reageren? Zie kader Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verordening verrekening bestuurlijke boete  
bij recedive gemeente Heemstede 2013
Bij besluit van 28 februari 2013 heeft de raad de 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recedive gemeente Heemstede 2013 vastgesteld. De 
Verordening treedt met terugwerkende kracht met 
ingang van 1 januari 2013 in werking.

De verordeningen en beleidsregels liggen tot en met 
29 mei 2013 ter inzage op het gemeentehuis en zijn 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

-  M. Bouya, geboren 19-12-1975, Zandvoortselaan 2A, 
per 4 februari 2013;

-  A. Olivier, geboren 20-08-1939, Haemstedelaan 3A, 
per 7 februari 2013

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).



Mededelingen Handhaving

Agenda’s

Gezonken vaartuigen Leidsevaart,  
Zandvaart en Bronsteevaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
vaartuigen aangetroffen:
-  zinkend vaartuig met houten bankjes aan de zijkant 

inclusief buitenboordmotor merk Suzuki in de 
Leidsevaart ter hoogte van de Asterkade;

-  gezonken vaartuig met witte bovenzijde in de 
Zandvaart ter hoogte van Zandvaartkade 15;

-  zinkend vaartuig in de Zandvaart ter hoogte van 
Zandvaartkade 13;

-  gezonken vaartuig met blauwe bovenzijde in de 
Bronsteevaart ter hoogte van Jan Steenlaan 2.

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een 
gezonken vaartuig is verplicht het zinken te melden 
bij het college of de politie én er voor te zorgen het 
gezonken vaartuig binnen de door het college te 
stellen termijn uit het water te verwijderen (artikel 17 
Verordening op het gebruik van openbare havens en 
binnenwateren).

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 20 maart 2013 de gelegenheid om te 
zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan 
wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen 
deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is 
verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht van het 
college gelicht (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Vaartuigen Zandvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben de 

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 12 maart 2013 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 12 maart 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Verordening sociaal medische geïndiceerde 

kinderopvang gemeente Heemstede 2013 (A-stuk)
- Visiedocument Peuterspeelzaalwerk (B-stuk)
-  Stichting Welzijn Ouderen Heemstede: 

samenwerking (C-stuk o.v.v. VVD, PvdA en HBB)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt 

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 13 maart 2013 om 

volgende vaartuigen aangetroffen in de Zandvaart die 
vastgemaakt zijn aan gemeentelijke eigendommen:
-  een sloep met zwart bootzeil, ter hoogte van 

Zandvaartkade 16, vastgemaakt aan een boom;
-  een vaartuig kleur rood met witte binnenzijde, ter 

hoogte van Esdoornkade 18, vastgemaakt aan een 
boom;

-  een vaartuig met verschoten en gescheurd zeil, ter 
hoogte van Esdoornkade 19, vastgemaakt aan een 
lichtmast. 

Dit is niet toegestaan. De eigenaren van boven-
genoemde vaartuigen wordt verzocht per direct het 
touw respectievelijk kabel rondom de gemeentelijke 
boom respectievelijk lichtmast te verwijderen. 

Melding verwijdering fietswrakken in 
Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op woensdag 20 maart 2013 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in 
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare 
plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee 
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. 

Tevens worden op woensdag 20 maart 2013 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 13 maart 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Verordening openbaar water Heemstede inclusief 

ligplaatsenbeleid (A-stuk)
- Brandveiligheidscontroles (A-stuk)
- Bedrijfsplan 2013 GBKZ o.v.v. VVD (C-stuk)
- Statutenwijziging Stichting Rijk o.v.v. VVD (C-stuk)
-  Traject benoeming accountant vanaf boekjaar 2013 

o.v.v. VVD (C-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 maart 2013 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 19 juni 
2013 worden opgeslagen bij De Meerlanden aan 
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van 
de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en 
opslag.

Personenauto Kerklaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een Citroen 
Berlingo, kleur blauw, met Engels kenteken: WR04 YNT 
aangetroffen ter hoogte van Kerklaan 16. De auto staat 
daar al geruime tijd met een lekke rechterachterband 
en verkeert in een verwaarloosde toestand. 

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg 
van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken 
niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie 
achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren 
(artikel 5:4 APV). Tevens is het verboden een voertuig 
dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud 
en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand 
verkeert op de weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid 
APV).

De eigenaar van deze auto krijgt tot en met 13 
maart 2013 de gelegenheid om de auto van de weg 
te verwijderen. Indien de auto binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd, wordt de auto in 
opdracht van het college verwijderd (bestuursdwang). 
De auto wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
auto ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 14 maart 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Havendreef, raadsvoorstel vaststellen 

stedenbouwkundig kader, welstandscriteria en 
intentieovereenkomst (A-stuk)

-  Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken 
Noordoost’ (A-stuk)

- Initiatiefvoorstel PvdA: Startersregeling (A-stuk)
- Textielinzameling (B-stuk)
- 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. Alle stukken liggen 
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 548 56 46, of  
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Raadsbesluiten 28 februari 2013
Aanwezig waren 18 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
-  De Nota duurzaamheid 2012-2016 definitief vast te 

stellen.
-  De heer A. Rutgers te benoemen als bestuurslid van 

de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland.

-  De Verordening investeringssubsidies 
toegankelijkheid accommodaties 2009 (vastgesteld 
op 24 september 2009) per 1 maart 2013 in te 
trekken.

-  1.  De ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete 
bij recidive’ vast te stellen en met terugwerkende 
kracht in werking te laten treden per 1 januari 
2013;

2.  De ‘Maatregelenverordening Wwb, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2013 vast te stellen en met 
terugwerkende kracht in werking te laten treden per 
1 januari 2013;

3.  De ‘Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2012 in te trekken per 1 januari 2013.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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 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 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 beroepschrift 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’.

 
00   de Heemsteder  •  6 maart 2013




