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Heemsteedse Kunstbeurs Eerste Editie  
Feestelijke opening 26 april om 20.00 uur

Wethouders in de wijk: 29 maart

Van 26 tot en met 28 april vindt in Heemstede een 
groots opgezette kunstbeurs plaats. Maar liefst 37 
Heemsteedse beeldend kunstenaars hebben zich 
verenigd om hun werk te tonen en te verkopen. Zij 
organiseren een interculturele en laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor muzikanten, dichters, 
schilders, beeldhouwers en bezoekers. 

“De beurs moet de zintuigen prikkelen en inspireren”, 
stellen zij. Er is een breed en gevarieerd aanbod van 
exposities, performances en andere kunstzinnige 
activiteiten. Het evenement vindt plaats in de 
Pinksterkerk aan de Camplaan 18 in de oude dorpskern. 

De titel ‘Heemsteedse Kunstbeurs Eerste Editie’ is 
een duidelijke zinspeling op een vervolg van deze 
kunstbeurs, die moet uitgroeien tot een jaarlijks 
terugkerend evenement. Om de verbondenheid 
met hun woonplaats te benadrukken, voeren de 
kunstenaars de merlet in het heraldische wapen van 
de gemeente Heemstede als logo. De merlet is een 
eendachtig vogeltje zonder snavel en poten.

Net zoals de burgemeester houden ook de wethouders 
regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen dat één 
keer in de twee maanden op wisselende locaties in 
Heemstede. Op vrijdag 29 maart zijn Christa Kuiper, 
Jur Botter en Pieter van de Stadt tussen 10 en 12 uur 

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing 
in uw straat aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden? Met de 
Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte blijven van de laatste bekendmakingen. Download de gratis app 
in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

aanwezig in woonzorgcentrum De Heemhaven,  
Von Brucken Focklaan 20-22, 2102 XC Heemstede.  
U wordt van harte uitgenodigd hier langs te komen  
om met de wethouders in contact te komen.

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



Alcohol en jongeren 

Verkoop bij inschrijving: Raadhuisplein 25 
Heemstede 

Subsidie sportstimulering Heemstede 2013

Stichting Kikid heeft met de steun van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede op een 
vernieuwende manier voorlichting gegeven aan 
vierdejaarsleerlingen van het Hageveld College 
over alcoholgebruik. Doel was om de leerlingen 
bewuster te laten omgaan met het gebruik van 
alcohol.
 
Vijf jonge acteurs in de leeftijd van 18-22 jaar speelden 
verschillende theaterscenes voor de leerlingen. De 
theaterscenes gingen bijvoorbeeld over jongeren 
die andere jongeren beïnvloeden om mee te 
drinken of over een meisje dat betrokken is bij een 
verkeersongeluk. De leerlingen van Hageveld waren 
zichtbaar onder de indruk. Vervolgens gingen de 
acteurs met de leerlingen in gesprek. 
 
Voor vragen over het omgaan met alcohol kunnen 
ouders en jongeren terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede. 

Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
tel. (023) 529 19 14
cjg@heemstede.nl, www.cjgheemstede.nl

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag tussen 9 en 12 uur
Woensdag tussen 14 en 17 uur

In het centrum van Heemstede wordt namens de 
gemeente Heemstede deze karakteristieke, vrijstaande 
woning met garage en diepe achtertuin te koop 
aangeboden. De woning ligt op circa 350m² eigen 
grond en moet gemoderniseerd worden. Kijk voor 
meer informatie op www.pieterdelsman.nl.

Wilt u in 2013 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 
jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert 
u een activiteit gericht op de ontwikkeling van 
topsporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in 
aanmerking voor een subsidie van de gemeente 
Heemstede. In totaal is hiervoor in 2013 een 
subsidiebudget beschikbaar van € 27.500. Uw 
subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2013 worden 
ingediend. 

Kijk voor meer informatie en de subsidievoorwaarden 
op www.heemstede.nl/over-heemstede/subsidies.  

Of neem contact op met de heer Koen Siegrest van  
de afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 79, of 
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

Vergaderingen 
Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 maart 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur  bezwaar tegen de terugvordering van 

een uitkering WWB - niet openbaar -
20.30 uur   bezwaar tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor het kappen 
van een conifeer - openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van 
een omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van gevelreclame - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.  
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie contact 
op met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07.

Commissie Ruimte (Rectificatie)
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 maart 2013 om 
20.30 uur (en niet zoals eerder gemeld 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 volledige 
agenda vindt u op www.heemstede.nl.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluit vaststelling bodemagenda 2011-2016 

Verordeningen Winkeltijden Heemstede 

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Havenstraat 49B verzoek ontheffing voor een 

tijdelijke sportschool en het plaatsen van brandtrap, 
wabonummer 3777, ontvangen 27 februari 2013. 
Reguliere procedure

-  Bachlaan 26 het doorbreken van een muur 
en uitbreiden woonhuis, wabonummer 3780, 
ontvangen 27 februari 2013. Reguliere procedure

-  naast Sportparklaan 14 het kappen van 2 berken en 1 
els, wabonummer 3781, ontvangen 27 februari 2013. 
Reguliere procedure

-  Strawinskylaan 53 het kappen van 1 eik, 
wabonummer 3782, ontvangen 27 februari 2013. 
Reguliere procedure 

-  Bronsteevaart het plaatsen van een nieuwe houten 
voetgangersbrug, wabonummer 3791, ontvangen 26 
februari 2013. Reguliere procedure

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 144 het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 3792, ontvangen 27 
februari 2013. Reguliere procedure

-  Linge 75 het kappen van 1 berk, wabonummer 3815, 
ontvangen 28 februari 2013. Reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Heemstede is voornemens een 
bodemagenda vast te stellen. Hiertoe heeft zij een 
ontwerp opgesteld.

De bodemagenda geeft de bodemproblematiek weer 
en de veranderende aanpak van het bodembeleid. 
Het biedt de gemeente ambities te formuleren waar 
de bodem en ook de bodemproblematiek overige 
initiatieven raakt, zoals de ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting, natuurbeheer, waterbeheer, klimaat 
en energie. De bodemagenda biedt de gebruikers 

Deelgebied ‘Winkelcentrum Binnenweg/
Raadhuisstraat’
Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten de zon- en 
feestdagen:
- Maandag 1 april 2013 (tweede paasdag)
- Donderdag 9 mei 2013 (hemelvaartsdag)
- Maandag 20 mei 2013 (tweede pinksterdag)
- Zondag 26 mei 2013 
- Zondagen 10, 17 en 24 november 2013 
- Zondagen 1, 8, 15, 22 en 29 december 2013
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het 
publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Binnenweg/
Raadhuisstraat’ open mogen zijn. 

-  Johan Wagenaarlaan 72 het kappen van 9 bomen, 
wabonummer 3815, ontvangen 27 februari 2013. 
Reguliere procedure

-  Rhododendronplein 2 het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 3817, ontvangen 1 maart 
2013. Reguliere procedure

Verdagen beslistermijn omgevingsver-
gunning 
-  Glipperweg 32 het plaatsen van een erfafscheiding, 

wabonummer 3587, ontvangen 12 februari 2013. 
Reguliere procedure. 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 omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan 
-  Glipperweg 32 het plaatsen van een erfafscheiding, 

wabonummer 3587, ontvangen 12 februari 2013. 
Reguliere procedure

de kapstok aan de hand waarvan deze ambities 
kunnen worden vertaald in de praktische uitvoering 
voorzien van een planning. De bodemagenda geeft 
daarmee op zowel strategisch als tactisch niveau de 
uitgangspunten voor het lokale bodembeleid voor de 
komende jaren.

Zienswijzen
Tot 25 april 2013 kunnen zienswijzen schriftelijk of 
mondeling worden ingediend bij het college van B&W 
van de gemeente Heemstede.

Deelgebied ‘Industrieterrein Cruquius-
weg’
Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 24 maart 
2013, aan te wijzen als dag waarop de winkels 
voor het publiek in het deelgebied ‘Industrieterrein 
Cruquiusweg’ open mogen zijn. 

Deelgebied ‘Winkelcentrum Glip’
Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten de zon- en 
feestdagen:
- maandag 1 april 2013 (tweede paasdag)
- zondagen 7, 14 en 21 april 2013 

Verleende omgevingsvergunning 
-  Hendrik de Keyserlaan 18 het kappen van 1 

appelboom, wabonummer 3661, verzonden 7 maart 
2013

-  Willem Denijslaan 27 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 3606, 
verzonden 7 maart 2013

-  Broeder Josephlaan 12 het verbouwen van het 
woonhuis, wijzigen gevels en wijzigen carport naar 
een garage, wabonummer 3602, verzonden 7 maart 
2013

-  Drieherenlaan 13 het optrekken van de voorgevel, 
wabonummer 3269, verzonden 7 maart 2013

-  Leidsevaartweg 83 het uitbreiden van een woonhuis 
en plaatsen veranda, 2012.336, verzonden 7 maart 
2013

-  Leidsevaart ter hoogte van de Geleerdenwijk het 
wijzigen van de Geniebrug over de Leidsevaart 
wabonummer 2012.318, verzonden 11 maart 2013. 
Reguliere procedure 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzage
Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking 
hebbende stukken ligt van 14 maart tot 25 april 
2013 ter inzage in de hal van het raadhuis en bij 
Milieudienst IJmond.

Bezoek- en postadres Milieudienst IJmond: 
Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 
1940 AH te Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63.  
Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl. 

- donderdag 9 mei 2013 (hemelvaartsdag)
- zondag 12 mei 2013 
- zondagen 1, 8, 15, 22 en 29 december 2013.
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het 
publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Glip’ open 
mogen zijn. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.



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

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. 

Ook 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.

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.
Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

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’.
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