
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 maart 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

Inloopochtend 
burgemeester

6 maart 10.00-12.00 uur

In deze uitgave:
- Verkiezingen
- Gezocht: burgerlid voor 
 commissie Ruimtelijke 
 kwaliteit

Beleef het Havengevoel op 
zondagmiddag 15 maart!
Op 15 maart, tussen 14.00 en 16.00 uur, is 
er een middag vol activiteiten op en rond 
het water in de Haven van Heemstede. Voor 
iedereen is er wat te beleven, van springkussen 
tot muziek. Zo krijgt u een gevoel bij de 
mogelijkheden van de Haven. Ook kunnen we 
dan van gedachten wisselen over de toekomst 
van het havengebied. Natuurlijk is er ook iets 
te eten en te drinken. 

We horen graag uw mening!
Met deze middag willen we de aandacht vestigen 
op onze website www.heemstede.nl/haven, 
waar we alle wensen en ideeën voor de Haven 
verzamelen. Onder degenen die reageren wordt 
een rondvaart voor twee personen verloot. 
Reageren kan tot en met 31 maart. 

Toekomstvisie voor de Haven
De gemeente Heemstede gaat dit voorjaar een 
visie opstellen voor de Haven van Heemstede, het 
havengebied aan de Heemsteedse Dreef. Daarmee 
schetsen we hoe de Haven er in de toekomst zou 
kunnen uitzien: is het bijvoorbeeld wenselijk dat 
er meer ligplaatsen komen voor boten, hoeveel 
ruimte is er nodig voor bedrijven en/of horeca 
en hoe moet de openbare ruimte rond het water 
worden ingericht? Wij zien de heringerichte Haven 
als een kans om economie, recreatie en toerisme in 
Heemstede te versterken.
Graag horen we via onze website uw wensen en 
ideeën, zodat we met uw inbreng een visie kunnen 

Al voordat de buurtpreventie officieel 
geregeld was, boekten bewoners van de 
Glip 1 (Thorbeckelaan en omgeving) 
hun eerste succes. Op 20 februari kon de 
politie twee inbrekers inrekenen dankzij 
oplettende bewoners.

De politie kreeg rond 20.30 uur een melding van 
inbraak in een woning aan de Dr. J.R. Thorbeckelaan. 
Buurtbewoners hadden twee mannen gezien in 
de achtertuin van een woning. Toen de mannen 
door hadden dat ze waren ontdekt gingen ze 
ervandoor via de steeg achter het huis. Een groep 
gealarmeerde buurtbewoners kon ze aan het eind 
van de steeg tegenhouden, waarop de politie ze 
overbracht naar het politiebureau. De mannen 
hadden spullen bij zich die vermoedelijk van diefstal 
afkomstig zijn; bij de woning aan de Thorbeckelaan 
bleef het overigens bij een poging tot inbraak.

Voorschot op buurtpreventie Glip:
Inbrekers opgepakt

opstellen voor de Haven van Heemstede. In dit 
kader organiseren we deze havenmiddag. 
De gemeente wil graag aan de slag met de 
inrichting van de Haven van Heemstede. Of 
de plannen ook daadwerkelijk kunnen worden 
uitgevoerd, is afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden. Ook ondernemers nodigen wij 
van harte uit om mee te denken en ideeën aan te 
leveren voor het havengebied. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de herinrichting van 
de Haven van Heemstede kunt u kijken op 
www.heemstede.nl/haven. 

Ook starten met buurtpreventie?
Bewoners van de Glip 1 waren al in overleg met 
de gemeente en politie over ondersteuning bij 
het opzetten van buurtpreventie. De gemeente 
wil graag meer buurtpreventie-initiatieven 
ondersteunen. Eerder hebben we dit gedaan bij 
het Groenendaalkwartier. Wilt u ook een dergelijk 
initiatief opstarten dan kunt u zich altijd melden via 
postbusveiligheid@heemstede.nl.



Gezocht: enthousiast burgerlid voor de adviescommissie voor 
Ruimtelijke kwaliteit Heemstede
De gemeente Heemstede is per 1 juni 2015 op 
zoek naar een enthousiaste inwoner als ‘burgerlid’ 
van de adviescommissie voor Ruimtelijke kwalitieit. 
Deze onafhankelijke commissie van deskundigen 
adviseert de gemeente bij het beoordelen van 
de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen, de 
beeldkwaliteit van de gemeente en concrete 

bouw- en monumentenplannen. Het burgerlid 
vertegenwoordigt met zijn of haar plaatselijke 
kennis, als onafhankelijk lid van de adviescommissie, 
de algemene belangen van de inwoners van 
Heemstede. 
De vergaderingen vinden om de week plaats, 
op de donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur in 

het Raadhuis van de gemeente Heemstede. De 
commissieleden ontvangen een vergoeding per 
vergadering.

Heeft u belangstelling? U kunt tot 23 maart 
reageren. Informatie over de functie kunt u vinden 
op www.heemstede.nl (onder Nieuwsoverzicht).

Verkiezingen 18 maart: Provinciale Staten en waterschap
Verkiezingen leden Provinciale Staten van de 
provincie Noord-Holland
Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen voor 
Provinciale Staten plaats. Door te stemmen oefent u 
invloed uit op de wijze waarop de provincie wordt 
bestuurd. Ook stemt u hiermee indirect voor de 
Eerste Kamer. De mensen in de Provinciale Staten, 
die komende vier jaar de beslissingen gaan nemen, 
worden direct door de inwoners gekozen. Kortom: 
op 18 maart heeft u het voor het zeggen.

Stemwijzer
Raadpleeg voor meer informatie de website van de 
provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl en 
www.noord-holland.stemwijzer.nl. 

Verkiezingen bestuursleden 
hoogheemraadschap van Rijnland
Op 18 maart vinden ook de waterschaps-
verkiezingen plaats. Dan kiezen de inwoners van 
het hoogheemraadschap van Rijnland een nieuw 
waterschapsbestuur. Iedereen van 18 jaar en ouder 
kan dan zijn/haar stem uitbrengen. 
Samen met andere waterschappen zorgt het 
hoogheemraadschap van Rijnland ervoor dat 
u veilig woont en werkt achter de dijken en 
waterkeringen, onder het motto Droge voeten, 
schoon water.
Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie er in het 
bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland 
komt. Zo heeft u invloed op de keuzes die het 

bestuur van het hoogheemraadschap maakt over 
het waterbeheer in uw directe leefomgeving. Een 
goed bestuur behartigt de belangen van inwoners 
en gebruikers van ons werkgebied. 
Het Kieskompas (rijnland.kieskompas.nl) helpt u uw 
keuze te bepalen. 

Kieskompas
Raadpleeg voor meer informatie over het 
hoogheemraadschap van Rijnland en de 
verkiezingen de website www.rijnland.net of 
rijnland.kieskompas.nl.

Meer informatie over de verkiezingen vindt u ook 
op www.heemstede.nl onder ‘Politiek en organisatie’.

Verkeersbesluiten
Blekersvaartweg; reconstructie plein, 
aanpassing rijbaan en aanleg laad- en 
losplaats
Het pleintje aan de Blekersvaartweg ter hoogte 
van huisnummers 74 t/m 84 wordt opnieuw 
ingericht. De rijbaan wordt ter plaatse versmald, de 

markering van de fietsstrook komt te vervallen en 
voor het laden en lossen wordt een van de nieuw te 
realiseren parkeervakken aangewezen als laad- en 
losplaats tussen 8 en 18 uur.
De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 4 

maart 2015 zes weken ter inzage in het Raadhuis 
van Heemstede. 

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

De afgelopen weken zijn er veel vragen en 
reacties gekomen op het nieuwe beheerplan voor 
het wandelbos. Vooral de proef met begrazing 
door schapen heeft de nodige commotie onder 
hondenbezitters veroorzaakt. Graag lichten we toe 
wat de inzet van schapen precies inhoudt. 
Vooralsnog gaat het om een proef. Begrazing door 
schapen is zeer effectief voor het verwijderen van 
begroeiing van kleine esdoorns. De schapen eten 
daarnaast ook bramen en brandnetels. Schapen 
ploegen met hun hoeven de aarde meer om 
dan runderen, wat een positief effect heeft op 
de bodemsamenstelling. Bovendien hebben de 
schapen ook een grote recreatieve en educatieve 
waarde voor kinderen en volwassenen.

Inzet schapen in Groenendaal
De proef met het schapenbeheer zal in 2015 
beperkt blijven tot ca. 1 week. Hiervan zullen 
de schapen 2 dagen in het noordelijk deel 
(hondenlosloopgebied) lopen. Er komt een kudde 
van ongeveer 100 schapen.  Om confrontaties 
tussen honden en schapen te voorkomen zal het 
noordelijk deel gedeeltelijk afgesloten worden of 
moeten de honden deze dagen aan de lijn.

Afhankelijk van de ervaringen in 2015 worden de 
schapen structureel 1 of 2 keer per jaar voor een 
periode van ca. 1 week in het bos ingezet. Dit 
betekent dus concreet dat er maximaal 4 dagen 
per jaar wordt gevraagd de hond aan te lijnen of 
een deel van het bos te mijden met honden.  Vaker 

inzetten van schapen is geen optie. Hiervoor is er 
niet voldoende voedsel beschikbaar. Er is geen 
enkel plan om het losloopgebied te beperken of uw 
hond een poot dwars te zetten.
De raadscommissie Ruimte bespreekt het beheerplan 
Wandelbos Groenendaal op donderdag 12 maart 
(zie elders in deze uitgave bij Openbare vergaderingen).

Evenement
Op 25 februari 2015 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereniging “Het Spaarne” voor het houden van 
de Spaarne Lenterace op zondag 31 mei 2015.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het Marisplein tussen de 
Tooropkade en de J.H. Weissenbruchweg (aan de 
zijde van Het Spaarne) op 31 mei 2015 vanaf 07.00 

uur tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.
 
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.



Openbare vergaderingen
De raadscommissies Middelen, Samenleving en 
Ruimte houden in maart een openbare vergadering 
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. De 
raadscommissie Ruimte komt deze maand twee 
keer bijeen. 

Commissie Samenleving dinsdag 10 maart
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

10 maart 2015
- Spreekrecht burgers
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Sociaal Domein
- Solidariteit bij betaling en gebruik van 

jeugdhulpvoorzieningen (A-stuk)
- Plan van aanpak Cultuurnota 2016-2020 (B-stuk)
- Culturele opwaardering Oude Kerk (B-stuk)
- Aankondiging reorganisatievoorziening 

gemeenschappelijke regeling 
werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) (B-stuk)

- Vervoer Cliënten Jeugd-GGZ (C-stuk)
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Vaststellen besluitenlijst van 03 februari 2015
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 11 maart 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 11 

maart 2015
- Spreekrecht burgers
- Evaluatie ligplaatsenbeleid (B-stuk)
- Notitie Rapportages Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 12 maart
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 12 maart 

2015
- Spreekrecht burgers
- Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 

(A-stuk)
- Verkeersknelpuntenlijst langzame 

verkeersdeelnemers (B-stuk)
- Riolering Dr. Piersonstraat e.o., start inspraak 

(B-stuk)
- Voortgang ISV-programma Heemstede 2010-

2014 (B-stuk)
- Communicatiestrategie wijziging kapbeleid en 

groene tuinen (B-stuk)
- Baggerplan 2015-2024 (A-stuk)
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte maandag 16 maart
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 16 maart 

2015
- Spreekrecht burgers
- Verkoop peuterspeelzaal Reggelaan 14 (B-stuk)
- Ir. Lelylaan 6, berging Oude Slot (B-stuk)
- Aankoop perceel grond uit faillissement Vegeka 

Ontwikkeling B.V. (A-stuk)
- Stand van zaken optimalisatie onroerende zaken 

(C-stuk o.v.v. VVD)
- Cruquiusweg 27, bezwaar tegen weigeren 

omgevingsvergunning voor spandoekreclame 
(C-stuk o.v.v. GroenLinks en D66)

- 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Koediefslaan 84, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 20219, 
 ontvangen 13 februari 2015
- P.C. Boutenskade 2, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 20230, 
 ontvangen 16 februari 2015
- Franz Lehárlaan 33, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 20243, 
 ontvangen 16 februari 2015
- Pieter van de Hooghstraat 11, het plaatsen 

van een erfafscheiding, wabonummer 20259, 
ontvangen 16 februari 2015

- Landzichtlaan 56, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 19853, 

 ontvangen 17 februari 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure) 
- P.C. Boutenskade 2, het kappen van 
 1 slangenden, wabonummer 20230, 
 ontvangen 16 februari 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Einthovenlaan 24, het verhogen van de kap 

t.b.v. een atelierruimte, wabonummer 5558, 
verzonden 27 februari 2015

- Eykmanlaan 23, het kappen van 1 appelboom, 
wabonummer 20145, 

 verzonden 27 februari 2015
- Koediefslaan 84, het kappen van 1 conifeer, 

wabonummer 20219, 
 verzonden 27 februari 2015
- Franz Lehárlaan 33, het kappen van 1 treurwilg, 

wabonummer 20243, 
 verzonden 27 februari 2015
- Leidsevaartweg 45A, het kappen van 6 elzen, 

wabonummer 1993, verzonden 27 februari 2015
- Raadhuisstraat 15-17, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 18973, 
 verzonden 27 februari 2015
- Laan van Rozenburg 11, het doorbreken 
 van een muur, wabonummer 19473, 
 verzonden 27 februari 2015
- Johannes Vermeerstraat 2, het kappen van 
 1 naaldboom, wabonummer 19070, 
 verzonden 27 februari 2015
- Rijnlaan 129 t/m 163, het renoveren van de 

voorgevel van het flatgebouw, wabonummer 
16275, verzonden 27 februari 2015

- P.C. Boutenskade 2, het kappen van 1 
slangenden, wabonummer 20230, 

 verzonden 27 februari 2015
- Drieherenlaan 18, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 19478, 
 verzonden 27 februari 2015

- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 19485, 
verzonden 27 februari 2015

- Glipper Dreef 42, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18978, 
verzonden 27 ferbuari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Camplaan 20, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak en het uitbreiden van de 
1e verdieping, wabonummer 18549, ontvangen 
23 december 2014. 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. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen 
indienen, zie kader. 
(reguliere procedure)
- Camplaan 20, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak en het uitbreiden van de 
1e verdieping, wabonummer 18549, ontvangen 
23 december 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vervangende stempas
Als u uw stempas bent kwijtgeraakt, kunt u tot 
uiterlijk 17 maart 2015, 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.



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’.

Verwijdering naamloze boot onder Blauwe Brug
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen in 
openbaar water op een plek waar geen ligplaats is 
aangewezen:
- Een naamloze witte boot, gelegen in de 

Crayenestervaart onder de Blauwe Brug.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 

openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel is 
toegestaan.
Als het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt het vaartuig 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 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.

Verwijdering fiets Zandvoortselaan 67
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een rode damesfiets met 2 lekke banden, ter 
hoogte van Zandvoortselaan 67.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 

staat verkeert, wordt de fiets 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.

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




