
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 maart 2017

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:
- Commissievergadering maart
- Ideeën Manpadslaangebied
- Aan de slag als vrijwilliger?

Informatieavond 
over warm wonen

27 maart 20.00 uur

Tweede Kamerverkiezing 
op woensdag 15 maart 
Vandaag kunt u tot 21.00 uur uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer. Als u gaat stemmen moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs 
(maximaal vijf jaar verlopen) overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. 
In Heemstede kunt u op één van de 16 stembureaus uw stem uitbrengen. 
Meer weten? Kijk op www.heemstede.nl bij Politiek en organisatie.

Oproep aan inwoners van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal

100 huishoudens in 100 dagen 100% afval-vrij
Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen 
zonder afval te laten leven? Gemeente Heemstede 
en gemeente Bloemendaal roepen hun inwoners 
op om het te proberen! De gemeenten starten met 
de zogenoemde 100-100-100-actie die loopt van 10 
april tot en met 19 juli.
Inwoners kunnen zich aanmelden via 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl 

1 van de 100? 
De gemeente is op zoek naar huishoudens die 
deze uitdaging aan durven. Van jong tot oud, 
van alleenstaand tot samenwonend, met of 
zonder kinderen. Via een online platform krijgen 
deelnemers weekopdrachten én tips die hen 
helpen in de uitdaging tot een afvalvrij leven. 
Het beetje restafval dat zij nog overhouden 
vullen zij in op de afvalmeter op de website. 
In andere gemeenten is met dit experiment al 
gebleken dat het mogelijk is om veel minder 
afval te produceren. Dit lukt door goed afval te 
scheiden (afval = grondstof ) en na te denken bij de 

aankoop van producten. Deelnemers kunnen op 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl ervaringen, 
foto’s, video en tips delen. Dit is openbaar en voor 
iedereen te volgen. 

Startbijeenkomst
De deelnemers krijgen vervolgens een uitnodiging 
voor de startbijeenkomst op woensdag 5 april 
in het raadhuis van Heemstede (of kunnen naar 
de startbijeenkomst op 3 april in het dorpshuis 
Vogelenzang).

De gemeente Heemstede nodigt alle inwoners 
uit deel te nemen aan een enquête over de 
afvalinzameling in de gemeente. Tot 3 april 
kunt u uw mening geven over onder ander het 
serviceniveau, het gebruik van inzamelmiddelen en 
de manieren van afvalscheiding. Met deze inbreng 
wil de gemeente het gescheiden inzamelen van 
afval verbeteren.
Kijk voor uitgebreide informatie over veranderingen 
in afvalinzameling en het invullen van de online 
enquête in het nieuwsbericht op www.heemstede.nl. 
U kunt ook een papieren enquêteformulier afhalen 
bij de publieksbalie in het raadhuis.

Geef uw mening over afvalinzameling 
in Heemstede

Met de campagne ‘Voor Elkaar’ vragen de 
organisaties Wij Heemstede, Tandem Mantelzorg, 
Zonnebloem en Rode Kruis Haarlem aandacht voor 

vrijwilligerswerk in Heemstede. Bekijk de film op 
www.wijheemstede.nl en ontdek de belangrijke rol 
van vrijwilligerswerk!.

Wij hebben het ‘Voor elkaar’



Andere tijden commissie-
vergaderingen maart
Op donderdag 16 maart begint de 
vergadering van de commissie Ruimte om 
20.30 uur, dus een half uur later dan eerder 
aangekondigd. Belangrijkste agendapunt 
is het uitvoeringsprogramma 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.

Informatieavond Warm Wonen
Zat u er deze winter warm en comfortabel bij 
en weet u wat afgelopen jaar uw energiekosten 
waren? Wilt u uw huis energiezuiniger en 
comfortabeler maken maar weet u niet waar te 
beginnen? HeemSteeds Duurzamer organiseert 
samen met de gemeente Heemstede op 27 maart 
een informatieavond over het verduurzamen en 
comfortabel maken van uw woning.

Wanneer:  27 maart 2017 van 20.00 tot 22.00 uur, 
 inloop vanaf 19:30 uur

Waar:  Raadhuis Heemstede, 
 Raadhuisplein 1, Heemstede.

Aanmelden: via info@heemsteedsduurzamer.nl 
 onder vermelding van 
 ‘Warm Wonen 27 maart’.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.heemstede.nl > Wonen> Duurzaamheid> HeemSteeds Duurzamer.

Subsidies voor sport-
stimulering en archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied van archeologie. Wilt u in 
2017 een activiteit organiseren die het sporten van jongeren, ouderen, 
minder validen of topsporttalenten stimuleert? Voor sportactiviteiten 
is in 2017 een subsidiebudget beschikbaar van € 15.000. Uw 
subsidieverzoek moet voor 1 mei bij ons binnen zijn. Op het gebied 
van archeologie is er een budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. 
Aanvragen voor archeologie worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier voor 
het jaar 2017 op www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’. U ook contact 
opnemen met de heer Koen Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, 
telefoonnummer 023-5485679 of per e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

Verkeersregelaars Bosbeek 
woensdag 19 april
Voor de jaarlijkse fancyfair op het terrein van 
Bosbeek zoeken wij een aantal verkeersregelaars die 
tussen 11.30-16.00 uur willen assisteren. 

Vrijwilligers met groene vingers
Het voorjaar komt er weer aan! Wil jij de handen 
uit de mouwen steken? Dan kun je meehelpen 
met licht onderhoud van diverse tuinen (gras 
maaien, borders bijhouden) of het beheer van 
natuurgebieden (zagen, aanplanten en snoeien).

Vrijwilliger PR en Communicatie 
voor de Zonnebloem
Ben je nieuwsgierig? Vind je het leuk om informatie 
te verzamelen en teksten te schrijven voor de 
website of lokale kranten? Dan ben jij precies op je 
plek bij De Zonnebloem regio Zuid-Kennemerland! 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Ideeën voor het Manpadslaangebied 
gebundeld
In januari deed de gemeente een oproep om ideeën 
voor het Manpadslaangebied door te geven.
In totaal kwamen 44 reacties binnen (inclusief 
reacties op Facebook). De ideeën zijn gebundeld in 
een overzichtelijk boekwerkje op www.heemstede.nl. 
Alle mensen die een idee hebben ingediend zijn 
uitgenodigd om - als zij dat willen - hun idee te 
komen toelichten aan de raadsleden.

Groen ‘casco’ en mogelijke 
inrichtingsvarianten
De gemeenteraad gebruikt de ideeën als 
inspiratie voor een nieuwe inrichting van het 
Manpadslaangebied. Zoals afgesproken in het 
coalitieakkoord maken de raadsleden eerst een 
groen ‘casco’ voor het hele Manpadslaangebied. 
Dit ontwerp geeft de groene kwaliteiten weer 
waar de gemeente naar streeft. Vervolgens wordt 
dit groene casco uitgewerkt naar de mogelijke 
inrichtingsvarianten, mede op basis van de 
ingekomen ideeën en van wat financieel haalbaar is. 
Inmiddels hebben de raadsleden in een eerste 
workshop gesproken over het groene casco. In een 
tweede workshop in april gaat het vervolgens over 
de inrichtingsvarianten die financieel haalbaar zijn 
en passen in het groene casco. 

Vervolg
Naar verwachting worden in juni de 
inrichtingsvarianten besproken in de gemeenteraad. 
Voorafgaand hieraan bespreekt de commissie 
Ruimte dit onderwerp (hier is de mogelijkheid in te 
spreken). 
Na bespreking in de gemeenteraad worden 
de plannen voorgelegd aan alle betrokkenen 
en belangstellenden. Uiteindelijk beslist de 
gemeenteraad over de definitieve inrichting. 



Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’ met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPh1landgoederen-0101 met ingang 
van 15 maart 2017 gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage liggen. 

Waarvoor is het ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld? 
Bestemmingsplannen mogen volgens de Wet 
ruimtelijke ordening niet ouder zijn dan 10 jaar. 
Het bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’ beoogt het huidige 
bestemmingsplan ‘Landgoederen en Groene 
Gebieden’ te vervangen dat 10 jaar geleden door 
de raad is vastgesteld. Hiervan uitgezonderd is de 
bebouwing in de zuidstrook van De Hartekamp 
(Herenweg 5). Hiervoor wordt op een later moment 
een aparte procedure gevoerd. 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. 
Dat wil zeggen dat de huidige planologische 
situatie zoveel mogelijk opnieuw wordt bestemd. 
Slechts enkele ontwikkelingen zijn op verzoek van 
initiatiefnemers in het ontwerpbestemmingsplan 
meegenomen. Dit betreffen ontwikkelingen op 
de percelen Cruquiusweg 75, Hageveld 102 en 
Herenweg 7-11. 
Met de actualisatie voldoet het bestemmingsplan 
aan het meest recente planologische beleid en aan 
de uitgangspunten van de standaard vergelijkbare 
bestemmingsplannen 2012. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
15 maart 2017 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden 
van het raadhuis vindt u op de website www.
heemstede.nl. Het plan (verbeelding, regels en 
toelichting) kan digitaal worden ingezien op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPh1landgoederen-0101 en op de 
website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (15 
maart 2017 tot en met 26 april 2017) kan eenieder 
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt 
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 
e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer R. Visser van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Op dinsdag, woensdag en vrijdag 
is hij bereikbaar op het telefoonnummer is 023-
548 5758. Ook voor nadere informatie over het 
ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer Visser 
wenden.

Hogere waarden Wet geluidhinder Cruquiusweg 75 
te Heemstede
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’, een verzoek om vaststelling 
van een hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond. Het hogere waardenbesluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid 
van het college tot vaststelling van hogere waarden 
is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van 
Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd 

algemeen bestuur, maakt bekend dat er een 
ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden voor de geluidbelasting is genomen. 

Waar ligt het ontwerpbesluit ter inzage? 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 
hogere waarde ligt met ingang van 16 maart 
2017 gedurende zes weken, samen met 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’ ter inzage bij 
de balie van het gemeentehuis van Heemstede, 
Raadhuisplein 1, 2101 HA te Heemstede en bij 
Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te 
Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van de tervisielegging 
kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel 
mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden 
bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 
AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze 
ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet 
geluidhinder Cruquiusweg 75 te Heemstede”. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een 
afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, 
telefoonnummer 0251-263863.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 5, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 124418, 
ontvangen 28 februari 2017

- Jan Miense Molenaerplein 9, het wijzigen van 
 de gevel, wabonummer 123907, ontvangen 
 28 februari 20017
- Vondelkade 12, herbouw woning, wabonummer 

124115, ontvangen 1 maart 2017
- Troelstralaan 19, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 12439, 
ontvangen 2 maart 2017

- Binnenweg 174, het optrekken van de zijgevels, 
wabonummer 125173, ontvangen 3 maart 2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 149, het wijzigen van reclame 

en vervangen kozijn, wabonummer 118198, 
ontvangen 10 februari 2017

- Eerelmanstraat 1, het uitbreiden van het 
woonhuis op de begane grond en op de 
2e verdieping, vergroten dakkapel op het 
zijgeveldakvlak en plaatsen toegangspoort, 
wabonummer 11791, ontvangen 8 februari 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 232-252, gebruiksvergunning voor 

gebouw Opdreef (SEIN), wabonummer 97047, 
verzonden 6 maart 2017. Een beroepschrift moet 
uiterlijk 27 april 2017 worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 30, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 11685, verzonden 10 maart 2017

- Herman Heijermanslaan 6, het plaatsen 
van openslaande deuren in de voorgevel, 
wabonummer 117977, verzonden 10 maart 2017

- Herenweg 126, het kappen van 3 eiken en 2 
beuken, wabonummer 114415, verzonden 10 
maart 2017

- Cruquiusweg 29, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 92180, verzonden 10 maart 2017

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



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’.

Reglementen en verordeningen
Op 28 februari 2017 heeft het college het 
Reglement burgerlijke stand Heemstede 2017 
vastgesteld. Hiermee komt het Reglement 
burgerlijke stand, vastgesteld door het college op 
6 augustus 2002, te vervallen.

Op 2 maart 2017 heeft de gemeenteraad besloten:
- de regeling over de samenstelling en de 

werkwijze van de agendacommissie in te trekken.
- het Reglement van orde voor de vergaderingen 

en andere werkzaamheden van de raad van 
de gemeente Heemstede 2017 vast te stellen. 
Hiermee komt het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de gemeenteraad, vastgesteld bij raadsbesluit 
van 30 januari 2014, te vervallen.

- de Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet Heemstede 2017 vast te stellen. 
Hiermee komt De Verordening individuele 
studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 

(II), vastgesteld door de gemeenteraad op 
 24 september 2015, te vervallen.
- de Verordening op de raadscommissies 

gemeente Heemstede 2017 vast te stellen. 
Hiermee komt de Verordening op de 
raadscommissies 2010 te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.




