
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 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

Vergaderingen 
gemeenteraad
25 en 26 maart

In deze uitgave:
- Subsidies lokale activiteiten
- Landelijke compostdag

Plannen voor inrichting pleintjes 
Raadhuisstraat en kop Blekersvaartweg
De gemeente wil de pleintjes in de 
Raadhuisstraat (tussen de Pasta Box 
en Homestede) en aan de kop van de 
Blekersvaartweg (tegenover Albert Heijn) 
aantrekkelijker maken. Voor beide locaties 
is een plan gemaakt dat u tijdens een 
inloopavond op 25 maart kunt inzien. 

Voorstel pleintje Raadhuisstraat
Het brede deel van de Raadhuisstraat ter hoogte 
van de pomp wordt opnieuw bestraat. De nu 
aanwezige parkeerplaatsen worden verplaatst 
naar de hoofdrijbaan. Hier komt een parkeerstrook 
waarin evenveel parkeerplaatsen terugkomen als 
er nu aan het parallelweggetje zijn. Zo ontstaat 
een pleintje met ruimte voor terrassen. Over de 
verdere invulling wordt nog gesproken met de 
ondernemers. Ook is in het plan opgenomen om 
bij De Eerste Aanleg de stoep te verbreden ten 
koste van één parkeerplaats, zodat ook hier ruimte 
ontstaat voor een terrasje.

Voorstel pleintje tegenover Albert 
Heijn
Het plein wordt opnieuw bestraat en aan de 
rijbaankant voorzien van een haag met een 
bomenrij erin. Om het plein een aantrekkelijke en 
groene uitstraling te geven, worden willekeurig 
haagjes en perkjes met vaste planten geplaatst.

Inloopavond
Op dinsdag 25 maart 2014 bent u van harte 
uitgenodigd tijdens de inloopavond over zowel 
het pleintje tegenover Albert Heijn als het pleintje 
aan de Raadhuisstraat. Tussen 18.30 uur en 20.00 
uur kunt u in de Burgerzaal van het raadhuis het 
ontwerp bekijken, hierbij uitleg krijgen en reageren. 
Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is 
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent.

Reageren op het ontwerp
U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens 
de inloopavond op dinsdag 25 maart. Schriftelijke 
reacties kunt u voor 28 april 2014 sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling 
Voorbereiding Openbare Ruimte, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de plannen voor het 
pleintje Raadhuisstraat en het pleintje aan de kop 
Blekersvaartweg op www.heemstede.nl (plannen 
en projecten). Hier ziet u de tekeningen van het 
voorlopig ontwerp voor de pleintjes die ter inspraak 
worden voorgelegd. De tekeningen kunt u in 
groot formaat inzien tijdens openingstijden in het 
raadhuis. 

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met Martin Hin via telefoonnummer 
(023) 54 85 769 of stuur een e-mail naar
 gemeente@heemstede.nl.

Groenafval scheiden: daar krijg je 
iets voor terug!
Op zaterdag 22 maart 2014 kunnen inwoners van 
de gemeente Heemstede op vertoon van hun 
legitimatie gratis vier zakken compost ophalen 
bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47. 
Met deze jaarlijks terugkerende actie wil 
Meerlanden inwoners bedanken voor hun 
inspanningen om organisch en gft-afval 
gescheiden aan te leveren. Jur Botter, wethouder 
Duurzaamheid, reikt om 9.00 uur de eerste 
zakken compost uit. De milieustraat is op 
zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur. 
Kom op tijd want op=op! 

Zaterdag 22 maart 2014: 
Landelijke Compostdag



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achterweg 19 A aanpassingen aan interieur van 

de Oude kerk wabonummer 10414, ontvangen 
24 februari 2014. 

- Prof. Asserlaan 27 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 10555, ontvangen 
3 maart 2014. 

- Joh. Vermeerstraat 14 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 10562, ontvangen 27 februari 
2014. 

- Jan van den Bergstraat 75 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 10569, ontvangen 28 februari 
2014. 

- Jacob van Campenstraat 8 het wijzigen van 
een garage naar een woonfunctie en plaatsen 
dakopbouw wabonummer 10572, ontvangen 28 

februari 2014. 
- IJssellaan 9 het kappen van 1 berk wabonummer 

10583, ontvangen 3 maart 2014. 
- Glipper Dreef 40 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 10585, 
ontvangen 3 maart 2014. 

- Rijnlaan 124 het kappen van 1 den en 2 coniferen 
wabonummer 105862, ontvangen 19 februari 
2014. 

- Herenweg 6 het kappen van 2 beuken 
wabonunmmer 10607, ontvangen 4 maart 2014. 

- Leidsevaartweg 119 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10662, ontvangen 6 maart 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 35 diverse 

wijzigingen aanbrengen in de zorgwoningen, 

Nieuw Overbos wabonummer 10010, verzonden 
14 maart 2014. 

- Binnenweg 108 het vervangen van lichtreclame 
wabonummer 10094, verzonden 14 maart 2014. 

- Jeroen Boschlaan 23 het wijzigen van 
de voorgevel en verplaatsen binnentrap 
wabonummer 10093, verzonden 14 maart 2014. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Rectificatie
In HeemstedeNieuws van woensdag 12 maart 
stond bij Aanvragen en Verleende 
omgevingsvergunningen abusievelijk vermeld 
dat het om uitgebreide procedures zou gaan. 
Het indienen van bezwaar bij alle hier vermelde 
omgevingsvergunningen gaat via een reguliere 
procedure.

Subsidies beschikbaar voor lokale 
activiteiten
Sportstimulering
Wilt u in 2014 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. Voor deze activiteiten is in 2014 een 
subsidiebudget beschikbaar van € 27.500. Uw 
subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2014 worden 
ingediend. 

Buurtactiviteiten
Wilt u een activiteit voor de hele buurt organiseren? 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 
een subsidie. Te veel mensen hebben te weinig 
contact met andere mensen in hun buurt. Dit is 
jammer, want hoe meer mensen u kent in uw buurt, 
hoe meer u zich thuis voelt. Buurtactiviteiten zijn 
de ideale manier om kennis te maken met elkaar. 
Voor deze activiteiten is een budget beschikbaar 
van maximaal € 7.500. Uw subsidieverzoek 
voor buurtactiviteiten moet vóór 1 juni worden 
ingediend.

Archeologie
Wilt u iets in Heemstede op het gebied van 
archeologie ondernemen? Mogelijk komt uw 
initiatief in aanmerking voor een subsidie van de 
gemeente. De gemeente heeft voor deze ‘lokale 
initiatieven’ een budget beschikbaar van maximaal 
€ 3.500. Dit bedrag is beschikbaar voor lokale 
educatieve activiteiten gericht op archeologie. Uw 
aanvraag hiervoor wordt behandeld op volgorde 
van binnenkomst.

Meer informatie en voorwaarden
Voor meer informatie over deze subsidies kunt u 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van 
de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer 
(023) 548 56 79 of via de e-mail: 
ksiegrest@heemstede.nl. 
Uw subsidieverzoek moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Lees alles hierover op onze 
website www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede, 
Subsidies’. U kunt hier ook een aanvraagformulier 
downloaden.

Uitschrijvingen basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
per 12 maart 2014 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- R.J. van Dijk, geboren 15-04-1979, 
 Van den Eijndekade 39
- S.Z. Król, geboren 25-05-1962, Binnenweg 204

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 16 januari 2014 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- J.P. Jucha, geboren 30-06-1971, 
 adres Zandvoortselaan 69 A
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Loket Heemstede 
is er voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u 
voor al uw vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of het nu 
gaat om het aanvragen van een voorziening 
in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (zoals OV-taxi, aanpassingen in 
de woning of een rolstoel) of om informatie en 
advies, wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt 
u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U 
kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.



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’.

Nieuwe regelgeving - nieuwe Beleidsregels op belastinggebied
Op 4 februari 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders de volgende 
regelgeving vastgesteld:
- Beleidsregels fiscale bestuurlijke boeten 

gemeente Heemstede;
- Beleidsregels ambtshalve vermindering 

gemeentelijke belastingen gemeente 
Heemstede 2014;

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een 
belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente 
Heemstede 2014;

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-
belanghebbende gemeente Heemstede 2014 

(onder intrekking van Beleidsregels heffing 
en invordering gemeentelijke belastingen 
en uitvoering Wet WOZ van de gemeenten 
Bloemendaal/Heemstede/Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Zandvoort 2009, vastgesteld bij 
besluit van 30 januari 2009);

- Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) 
motiveren van bezwaar- of verzoekschriften 
gemeente Heemstede 2014;

- Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 
gemeente Heemstede 2014;

- Incassoreglement gemeentelijke belastingen 
gemeente Heemstede 2014 (onder intrekking 

van de Beleidsregels automatische incasso van 
de gemeentelijke belastingen, vastgesteld bij 
besluit van 10 december 2002);

- Leidraad Invordering Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid 2014 (onder intrekking van 
de Leidraad Invordering gemeentebelastingen, 
vastgesteld bij besluit van 14 april 2009 en de 
Leidraad Invordering Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid 2014, vastgesteld bij besluit 
van 21 januari 2014).

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

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
de volgende fietsen aangetroffen, die niet in 
rijtechnische staat zijn:

- een grijze Pointer fiets aan de Van der Waalslaan 
naast de school de Ark (doorgang naar 
Romeinlaan) met 2 lege banden;

- een zwarte Pelikaan fiets aan de Spaarnzichtlaan 
hoek Binnenweg met 2 lege banden;

- een blauwe Lavorit foets aan de Spaarnzichtlaan 

hoek Binnenweg met 2 lege banden en zonder 
zadel.

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 eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 29 maart 2014 de gelegenheid om hun 
fiets van de weg te verwijderen dan wel te zorgen 
dat hun 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.

Fietsen Van der Waalslaan en Spaarnzichtlaan

Vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 25 maart 2014 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn.

Dinsdag 25 maart 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 25 maart 2014
- Vragenuur
- Oordeel van de gemeenteraad over de 

rechtmatigheid van de verkiezingen
- Onderzoek van de geloofsbrieven van de 

gekozenen op 19 maart 2014
- Wat verder ter tafel komt 

Donderdag 27 maart 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 maart 2014
- Vragenuur
- Afscheid van vertrekkende raadsleden
- Beëdiging van de raadsleden die op 19 maart 

2014 zijn gekozen in de gemeenteraad van 
Heemstede

- Benoemingen in commissies
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 maart 2014
- 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 ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 
(023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.




