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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

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten 2 maart 2017
- Fietswrakken verwijderd
- Omgevingsvergunningen

Vergaderingen 
raadscommissies maart

Naar de stembus op woensdag 15 maart
Op woensdag 15 maart 2017 is de verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Door te stemmen bepaalt u mee door wie en hoe 
Nederland wordt bestuurd. In Heemstede kunt u 
op 16 locaties uw stem uitbrengen. Om te kunnen 
stemmen, neemt u uw stempas én een geldig 
identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?
U kunt tot uiterlijk 14 maart 2017, 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. 

U wilt stemmen maar weet 
(nog niet) wat?
Via sociale media en op internet kunt u alle 
informatie vinden over wat de verschillende 
partijen wel en niet doen. Kijk bijvoorbeeld op 

www.stemwijzer.nl of speciaal gericht op jongeren 
de Facebook pagina www.facebook.com/
destembus2017

Lees uitgebreide informatie over de Tweede 
Kamerverkiezing op www.heemstede.nl > Politiek 
en organisatie > Tweede Kamer 2017

Andere tijden commissievergaderingen 
maart
De vergadering van de commissie Ruimte op 
donderdag 16 maart begint om 20.30 uur, dus een 
half uur later dan eerder aangekondigd. 
Belangrijkste agendapunt is het uitvoerings-
programma voor de Visie Winkelcentra Heemstede.
De commissie Middelen en commissie 

Samenleving vergaderen in maart op dezelfde dag: 
maandag 20 maart. Van 20 uur tot circa 20.30 uur 
vergadert de commissie Middelen. Aansluitend 
vergadert de commissie Samenleving.
De volledige agenda’s van de commissie-
vergaderingen vindt u verderop in deze uitgave.

Politiek Café
Op donderdag 9 maart om 20.00 uur organiseert WIJ Heemstede een Politiek Café in de Luifel aan de 
Herenweg 96. Via stellingen rond actuele thema’s debatteren vertegenwoordigers van verschillende 
partijen uit de Heemsteedse gemeenteraad. Ook u bent welkom om uw mening te geven.

Resultaten proef keukenafvalbakjes 
Geleerdenwijk
Zo’n 250 bewoners van de Geleerdenwijk 
ontvingen in september 2016 een 
keukenafvalbakje van de gemeente 
Heemstede en Meerlanden. Het doel was om 
te kijken hoe het scheiden van etensresten 
makkelijker kan. In totaal hebben 224 
huishoudens meegedaan aan de proef. 
Daarna hebben de deelnemers een vragenlijst 
ontvangen. Hieronder de meest opvallende 
resultaten uit deze vragenlijst. 

Zijn deelnemers etensresten 
beter gaan scheiden?
Bewoners van hoogbouwwoningen zijn inderdaad 
beter gaan scheiden. Een bakje voor in de 
keuken bood hiervoor uitkomst. Bewoners van 

laagbouwwoningen daarentegen zijn niet meer 
etensresten gaan scheiden, omdat de meesten dit 
voor de proef al deden met een eigen oplossing. 
Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat 
er geen perfecte GF-bak voor in de keuken bestaat 
en iedere gebruiker zijn eigen voorkeur heeft. 

Nog steeds veel GFT in het restafval
Naast de uitkomsten van de enquête is ook de 
samenstelling van het restafval in de Geleerdenwijk 
onderzocht. Alleen bij de hoogbouw was een 
daling gemeten van GFT in het restafval. Nog steeds 
bestaat zo’n 40% van het restafval uit GFT. 
De gemeente gaat onderzoeken hoe dit komt.

Vervolg op de volgende pagina.



Uw GFT wordt groengas!
Broodkapjes, aardappelschillen, groenteresten en 
al het andere ‘groene’ keukenafval kunnen 100% 
worden gerecycled tot grondstof voor bijvoorbeeld 
groengas of compost. Belangrijk dus om dit goed 
te blijven scheiden. Kijk voor informatie op 
www.beginvanietsmoois.nl/gft

Vervolg resultaten proef keukenafvalbakjes 
Geleerdenwijk.

Raadsbesluiten 2 maart 2017
Aanwezig waren: 19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:

- Notitie Sociaal Programma Statushouders 
Heemstede 2017-2018

- Aanvullend voorstel multifunctionele 
accommodatie Julianaplein 1

- Uitvoering motie “Transparante financiering 
burgerinitiatieven”

- Uitvoering motie “Het beste idee voor 
Heemstede”

- Verklaring van geen bedenkingen gebruik grond 
in Groenendaalse bos ten behoeve van Ponytrack 
Heemstede

- Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 
 2017-2018
- Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJmond
- Verordening individuele studietoeslag 

Participatiewet Heemstede 2017
- Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad en 

raadscommissies
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 2 maart 2017

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646 of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergaderingen raadscommissies maart
De raadscommissies Ruimte, Middelen en 
Samenleving houden op respectievelijk 16 en 20 
maart openbare vergaderingen in de Burgerzaal van 
het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 in Heemstede. 
Let op: de commissie Middelen en commissie 
Samenleving vergaderen in maart op dezelfde 
dag: maandag 20 maart. Van 20 tot circa 20.30 uur 
vergadert de commissie Middelen, aansluitend 
vanaf circa 20.30 uur vergadert de commissie 
Samenleving. U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Ruimte 16 maart, 20.30 uur
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 16 maart 2017
- Spreekrecht burgers
- Uitvoeringsprogramma Visie Winkelcentra 

Heemstede (B-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 20 maart, 
20.00 uur
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 20 maart 2017

- Spreekrecht burgers
- Verordening rechtspositie wethouders en 

raadsleden 2017 (A-stuk) 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Samenleving 20 maart, 
20.30 uur
- Agenda commissie Samenleving 20 maart 2017
- Spreekrecht burgers
- Bijzondere verordening incidentele subsidies 

Verklaringen omtrent Gedrag Heemstede 2017 
(A-stuk)

- Erfgoedverordening Heemstede 2017 (A-stuk)
- Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk
- Huisvesting statushouders
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 16 maart 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

19.30 uur bezwaar tegen het omzetten van 
  bijzondere bijstand naar leenbijstand 
  - niet openbaar - 
20.00 uur bezwaar tegen een maatregel op grond 
  van de participatiewet - niet openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 

  standplaatsvergunning Jan van 
  Goyenstraat - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Fietswrakken 
verwijderd
Op 1 maart 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd: 

Glipper Dreef t.h.v. nr. 125:
- een zwarte damesfiets, merk onbekend, 
 met platte banden

Jhr. Mr. J. Loudonstraat t.h.v. nr. 4:
- een groene damesfiets, merk Gazelle, 
 met platte banden

Herenweg t.h.v. ingang Sparrenlaan
- een groene herenfiets, merk Sparta, 
 met platte banden

Zandvoortselaan t.h.v. de AH-supermarkt:
- een grijze herenfiets, merk Trek, 
 met platte banden

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze actie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verstrekkingenboek bijzondere 
bijstand 2017
Op 14 februari 2017 heeft het college het 
Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 2017 
vastgesteld. Hiermee komt het Bijzondere bijstand 

en verstrekkingenboek 2014 te vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Helena Kuipers Rietberglaan 36, het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 121809, ontvangen 21 februari 
2017

- P.C. Boutenskade 1 + 2, het vergroten van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 121932, ontvangen 21 februari 
2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Timorstraat 54, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 116651, ontvangen 31 januari 
2017 

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)
- Timorstraat 54, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 116651, ontvangen 31 januari 
2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan van Goyenstraat 22, het splitsen van het pand 

in een winkel en een woning, wabonummer 
118886, verzonden 3 maart 2017

- Jan van Goyenstraat 9, het wijzigen van 

opslagruimte naar een zelfstandige 
bovenwoning op de 1e en 2e verdieping, 
wabonummer 797902, verzonden 3 maart 2017

- Binnenweg 141B, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 114463, verzonden 3 maart 2017

- Helena Kuipers Rietberglaan 34, het plaatsen van 
een haagdragende erfafscheiding en een schuur, 
wabonummer 95443, verzonden 3 maart 2017

- Spaarnzichtlaan 9B, te verlenen voor: het 
ophogen van de gemetselde erfafscheiding, 
te weigeren voor: het plaatsen van een poort, 
wabonummer 94061, vergunning verzonden 

 3 maart 2017
- Nijverheidsweg 10, het wijzigen van reclame, 

wabonummer 115952, verzonden 3 maart 2017

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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 gezonken boot Mozartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig in gezonken staat 
aangetroffen:
- Een witte polyester speedboot in het 

Heemsteeds Kanaal, ter hoogte van Mozartkade 
6 op ligplaats MZK012

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van uit het water te verwijderen en af te 
voeren. 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.




