
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 maart 2014

Heemstede

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
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

Weet u al wat u gaat 
stemmen op 19 maart?

In deze uitgave:
- Heemsteedse kunstbeurs
- Milieustraat Heemstede
 gesloten op vrijdagmiddag 
- Omgevingsvergunningen

Gemeenteraadsverkiezing 2014
Bekendmaking uitslag verkiezing
Op 19 maart bent u vanaf 21.00 uur van harte 
welkom voor de uitslagenavond in de burgerzaal 
van het raadhuis in Heemstede. Rond 23.00 uur 
wordt hier de voorlopige uitslag van de verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad op partijniveau 
gepresenteerd. Tijdens de uitslagenavond kunt u in 
de Burgerzaal de verkiezingsuitzending op het grote 
scherm volgen. 
Vervolgens wordt op 20 maart om 11.00 uur in 
de Burgerzaal de uitslag van de verkiezing op 
kandidaatsniveau gepresenteerd. U bent van harte 
welkom om beide presentaties bij te wonen.

Denk aan uw legitimatie als u 
gaat stemmen 
Als u gaat stemmen moet u uw stempas en 
een geldig identiteitsbewijs overleggen. Het 
identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen 
zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet 
stemmen. Ook zonder de stempas kunt u uw stem 
niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat 
u de stempas niet vergeet mee te nemen. 

Nucleaire top van 23 tot 26 maart
Ernstige verkeershinder van 
en naar Den Haag
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat op 
maandag 24 en dinsdag 25 maart de 
wereldleiders bijeen komen tijdens de 
nucleaire top in Den Haag. Deze top staat 
ook wel bekend als de NSS: Nuclear Security 
Summit. Om veiligheidsredenen zijn rond die 
dagen vele wegen (tijdelijk) afgesloten of zijn 
er minder rijstroken beschikbaar. Dit heeft ook 
voor Heemstede grote gevolgen. 

Wegafsluitingen
De onderstaande maatregelen gelden naar 
verwachting van zondag 23 maart 16.00 tot 
maandag 24 maart 15.00 uur en van dinsdag 25 
maart tot woensdag 26 maart 05.00 uur:
- De op- en afritten van de A4 zijn afgesloten bij 

Hoofddorp en Nieuw-Vennep
- Op de A4 richting Den Haag zijn maar 2 rijstroken 

beschikbaar
- De A44 richting Den Haag is afgesloten
- De A5 (tussen A9 en A4) is in beide richtingen 

afgesloten
- Over- en onderdoorgangen van de A4 en A44 

zijn soms gedurende ca. 20 minuten gesloten 

Files
Als gevolg van alle verkeersmaatregelen zal ook op 
andere plaatsen veel hinder (file) voor het verkeer 
ontstaan. Zo zal naar verwachting in Heemstede de 
Herenweg veel drukker dan normaal zijn. 
Het advies luidt daarom: ga niet de weg op in deze 
periode als het niet nodig is!

Kijk voor alle informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen op 
www.heemstede.nl/verkiezingen2014.

Voor het spoor gelden 
overigens geen afsluitingen; 
tussen Amsterdam en 
Rotterdam rijden in de 
ochtend- en avondspits 
langere treinen.

Deelstoel: werken 
in het raadhuis
Gemeente Heemstede 
heeft in het gemeentehuis 
werkplekken beschikbaar 
voor alle mensen die bij 
de overheid werken. Zie 
www.deelstoel.nl. Voor 
deze gelegenheid stelt 
de gemeente meerdere 
werkplekken beschikbaar 
voor iedereen die op 
maandag 25 en dinsdag 
26 maart door de 
verkeersmaatregelen niet 
op het werk kan komen. Er 
is gratis wifi en koffie beschikbaar. Neem wel een 
eigen laptop mee. Wilt u van een werkplek gebruik 
maken, neem dan telefonisch contact op met het 
bestuurssecretariaat: 023 548 58 51 of mail naar 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl. 

Meer informatie
Informatie over de afsluitingen vindt u ook op 
www.vananaarbeter.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Koediefslaan 82 het kappen van 1 sierappelboom 

wabonummer 10405, ontvangen 24 februari 
2014. 

- Achterweg 19A aanpassingen aan het interieur 
en bouwen inpandige pianoberging in de Oude 
Kerk, ontvangen 24 februari 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Nijverheidsweg het kappen van 6 iepen 

wabonummer 9990, verzonden 7 maart 2014. 
- Zernikelaan 14 het plaatsen van een dakopbouw 

en plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 8573, verzonden 7 maart 2014. 

- Zernikelaan 5 het plaatsen van een dakopbouw 
wabonummer 8427, verzonden 7 maart 2014. 

- Zandvoortselaan 8A het plaatsen van een trap 
voor de bovenwoning wabonummer 9914, 

verzonden 7 maart 2014. 
- Von Brucken Focklaan 33 het uitbreiden van een 

woonhuis met een erker wabonummer 9747, 
verzonden 7 maart 2014. 

- Drieherenlaan 5 het optrekken van de voorgevel 
wabonummer 10227, verzonden 7 maart 2014. 

- Rembrandtlaan 9 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 9387, 
verzonden 7 maart 2014. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vanwege asfalteringswerkzaamheden op 
de parallelweg van de Cruquiusweg is de 
milieustraat van Meerlanden in Heemstede 
gesloten op vrijdagmiddag 14 maart vanaf 
12.00 uur. U kunt deze middag uw grofvuil, 
snoeihout e.d. aanbieden bij Meerlanden, 
Aarbergerweg 41 in Rijsenhout.

Milieustraat Heemstede 
gesloten op vrijdagmiddag 
14 maart vanaf 12.00 uur

Heemsteedse 
kunstbeurs 
tweede editie
In het weekeinde van 4-6 april vindt de 
Heemsteedse Kunstbeurs Tweede Editie plaats. 
Maar liefst drieënvijftig beroepskunstenaars uit 
Heemstede en directe omgeving hebben zich 
verenigd om hun werk te tonen en te verkopen. 

Het grootste evenement wordt gehouden in de 
Pinksterkerk en in aangrenzende locaties in de 
oude dorpskern. Er is een breed en gevarieerd 
aanbod van kunstdisciplines, zoals schilderkunst, 
beeldhouwkunst, fotografie, edelsmeden, 
grafiek, keramiek, muziek en andere kunstzinnige 
activiteiten. De gezellige beurs wordt opgeluisterd 
door muziekoptredens van de Wereldmuziekschool. 
Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan 
muziekworkshops en kunstfestiviteiten. 

Meer weten?
Kijk op www.heemsteedsekunstbeurs.nl of stuur een 
e-mail naar heemsteedsekunstbeurs@gmail.com.

Verkiezingen Gemeenteraad 2014
Zitting centraal stembureau 
bekendmaking uitslag verkiezing
De voorzitter van het centraal stembureau voor de 
op woensdag 19 maart 2014 gehouden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente 
Heemstede maakt bekend, dat op vrijdag 21 maart 
2014 om 10 uur ‘s ochtends, een openbare zitting 

van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de 
uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Publicatie Kandidatenlijsten in 
braille en grote letters
Op 19 maart 2014 worden de leden van de 
Gemeenteraad gekozen. Uiterlijk 17 maart ontvangt 

u hiervoor de kandidatenlijst. Als u moeite heeft 
met het lezen van de kandidatenlijst, dan kunt u op 
het raadhuis langskomen. Daar hebben wij voor u 
een kandidatenlijst in braille en een kandidatenlijst 
met grote letters beschikbaar om in te zien.

Verkeersbesluit: gehandicaptenparkeerplaats
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 356 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 

bewoonster (verzonden: 4 maart 2014). Het besluit 
ligt vanaf 13 maart 2014 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Lijsttrekkersdebat druk bezocht
De lijsttrekkers van CDA, Groen Links, VVD, HBB, D66 
en PVDA gingen afgelopen maandagavond tijdens 
een drukbezocht lijsttrekkersdebat met elkaar in 
discussie over verschillende onderwerpen als de 
Vomar, bibliotheek, zwembad, manpadslaangebied 
en duurzaamheid. Lees de discussie terug op 
Twitter: #lijsttrekkersdebat #GR2014 #Heemstede.



KOM IN MIJN TUIN! - Voorwegschool
Alweer zo’n twee jaar geleden heeft de gemeente Heem-
stede de grond van de voormalige gemeentekwekerij, 
ongeveer 3.000 m2, aan de rand van wandelbos Groe-
nendaal ter beschikking gesteld aan de Stichting ‘Kom in 
mijn tuin’ (Kimt). 
Het stuk landgoed met een boomgaard, kruidentuin, kin-
der- en generatietuin mag een buitenplaats zijn voor 
ouderen en kinderen. Een buitenplaats voor ouders en 
(klein-)kinderen en verhoogde tuinen voor mindervaliden 
en met een goede toegankelijkheid voor iedereen.

De idee is dat de kinderen, ouderen en mindervaliden 
met elkaar in contact komen. Dit bevordert de uitwisse-
ling van kennis en verhoogt het plezier van hen. 
De Stichting stelt zich dan ook ten doel ‘Mensen met 
elkaar, de natuur en met gezond en lekker voedsel uit 
eigen tuin te verbinden.’. 
Om nog meer kinderen enthousiast te maken voor een 
eigen stukje tuin (en daarmee hun ouders en grootou-
ders?) hebben Mik en Mariette van Kimt op 6 maart de 
Voorwegschool (sinds 1630!) bezocht,  de oudste basis-
school van Nederland. 

In de groepen 5 tot en met 8 vertelden zij over de ver-
schillende soorten plantenzaden (Ja, een kokosnoot is 
ook een plantenzaad!) en de manier waarop  ze wor-
den verspreid, door de wind of via vogelpoep, om tenslot-
te ergens te ontkiemen en uit te groeien tot een prach-
tige plant.
Verder werd uitgelegd hoe er in de tuinen wordt gewerkt 
en wat van de deelnemende kinderen wordt verwacht. 
Omdat je elke week les krijgt, word je elke week ver-
wacht. Deelnemen is dus niet vrijblijvend.   
  
Als je ook je eigen groenten wilt kweken op je eigen 
stukje tuin krijg je 23 lessen van één uur op donderdag- 
of vrijdagmiddag voor 60,00. euro Verdere kosten zijn er 
niet omdat je alle zaadjes krijgt en alle benodigde tuin-
gereedschap aanwezig is. En… heel leuk, de groente die 
je hebt gekweekt mag je natuurlijk mee naar huis nemen 
om ze lekker op te eten. 

De enthousiaste kinderen stelden na de uitleg van Mik 
en Mariette veel originele en ter zake doende vragen 
en als dank werd na afloop spontaan ge-applaudiseerd. 

Alle kinderen kregen een foldertje mee om thuis te laten  
ezen en tuinkerszaad om te laten ontkiemen. 
Een deel van deze tekst is gebaseerd op de tekst van 
de website www.kominmijntuin.com. Op deze website 
is aanvullende informatie en het  inschrijfformulier te 
vinden.
Theo Duijs

INGEZONDEN

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’.

Fiets Herenweg
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
metallic groen met witte Kopra fiets aangetroffen op 
de Herenweg tegenover huisnummer 29. De fiets is 
niet in rijtechnische staat: hij heeft 1 lege voorband. 
Tevens is het achterlicht defect.

Het is 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 fiets krijgt tot en met 18 
maart 2014 de gelegenheid om de fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 

de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De fiets wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten

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

Op 4 maart 2014 heeft de burgemeester besloten 
een drank- en horecavergunning voor het 

uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan 
VOF Eefies, coffee and more, Jan van Goyenstraat 2. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023 - 54 85 607.

Drank- en horecavergunning

Nieuwe regelgeving
Op 11 februari 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders het Reglement 

basisregistratie personen Heemstede 2014 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 

in het digitale Gemeenteblad via www.
officielebekendmakingen.nl.




