
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 maart 2016

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

Een veilige woning heeft u zelf in de hand
Buurtauto Stop Woninginbraken op pad
Ook al is het veilig wonen in Heemstede, 
woninginbraken komen helaas nog te 
vaak voor. Elke inbraak is er één te veel. 
De gemeente Heemstede heeft de aanpak 
van woninginbraken daarom als prioriteit 
benoemd in het veiligheidsbeleid. 

Inzet van de Buurtauto Stop 
Woninginbraken
Eén van de maatregelen die wij nemen is de inzet 
van de Buurtauto Stop Woninginbraken. Dit is een 
gezamenlijk initiatief van gemeenten in Noord-
Holland, Politie en het Openbaar Ministerie. De 
buurtauto bezoekt wijken waar veel wordt, of recent 
is, ingebroken. 

Wij komen bij u langs  
Om woninginbraken aan te pakken, komen 
wij in actie. Op maandag 4 en dinsdag 5 april 
2016 kunnen bewoners van enkele straten in de 
Rivierenbuurt en Geleerdenwijk bezoek krijgen van 
een preventieteam van de buurtauto. Maandag 18 
en dinsdag 19 april 2016 is de buurtauto in de Franz 
Lehárlaan. Bewoners krijgen vooraf een brief van de 
gemeente.

De preventiemedewerkers geven u gratis 
voorlichting over het beter beveiligen van uw 
woning en het treffen van maatregelen om de kans 
op een inbraak te verkleinen. Ook geven zij u tips en 
informeren over onveilige situaties rondom uw huis. 

Hoe herkent u de 
preventiemedewerkers?
De medewerkers komen bij u aan de deur en zijn 
te herkennen aan een rood hesje voorzien van het 
logo ‘Stop Woninginbraken’. Het team bezoekt uw 
wijk per auto. De auto is ook voorzien van dit logo 
samen met de logo’s van politie, gemeenten en 
openbaar ministerie.    

Wat kunt u zelf doen?
U kunt ons helpen uw woning en uw buurt veiliger 
te maken:
- Doe deuren en ramen op slot, ook al bent u maar 

even weg
- Zorg dat als u niet thuis bent de woning d.m.v. 

verlichting een bewoonde indruk maakt
- Ziet u iets verdachts, bel dan altijd 112
- Meld u aan bij Burgernet
- Sluit u aan bij Heemstede WhatsApp 

buurtpreventie zie  www.heemstedeapp.nl

Ook op de komende voorjaarsmarkt zondag 22 mei 
2016 kunt u terecht bij de preventiemedewerkers 
van de buurtauto voor tips en informatie.

Waar kunt u stemmen 
op 6 april

In deze uitgave:
- Vergaderingen raadscommissie 
 Ruimte en commissie voor 
 bezwaarschriften
- Raadsbesluiten 24 maart
- Omgevingsvergunningen

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 1 april 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 1 april
Binnenlopen bij de burgemeester

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 73, doorbreken muur, 

wijzigen voorgevel en wijzigen winkel 
en woonbestemming naar gehele 
woonbestemming, wabonummer 35939, 
ontvangen 14 maart 2016 

- Zandvoortselaan 179, wijziging in materiaal t.b.v. 
luchtbehandelingsinstallatie en airco (wijziging 
in verleende omgevingsvergunning zaak 12708), 
ontvangen 17 februari 2016

- Glipper Dreef 189 + 191, vergroten entree, 
wabonummer 36150, ontvangen 15 maart 2016

- Nijverheidsweg 24, plaatsen reclame op 
hekwerk, 2 vlaggenmasten en spandoekreclame, 

wabonummer 36372, ontvangen 15 maart 2016

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 5, brandveilig gebruik voor het 

gebouw De Uitkijk van SEIN, wabonummer 
36027, ontvangen 15 maart 2016

Weigering omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 179, wijzigen materiaal t.b.v. 

luchtbehandelingsinstallatie en airco (wijziging 
verleende vergunning 12708), weigering 
omgevingsvergunning verzonden 24 maart 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.



Waar kunt u stemmen
Voor het Referendum op woensdag 6 april 2016 
is op onderstaande adressen een stembureau 
gevestigd. Alle stembureaus zijn toegankelijk 
voor rolstoelen. Een aantal stembureaus heeft 
een invalidenparkeerplaats en is toegankelijk voor 
scootmobielen. 

Naam  Adres
stembureau stembureau

Raadhuis Raadhuisplein 1

Bibliotheek Julianaplein 1

Station, Heemstede/
Aerdenhout Roemer Visscherplein

Spaarne Ziekenhuis Händellaan 2

Princehof Glipperweg 57

Voorwegschool Voorweg 24

De Evenaar Van der Waalslaan 33

De Luifel Herenweg 96

U kunt met uw stempas terecht op elk stembureau 
in Heemstede. Wilt u stemmen in een andere 
gemeente dan heeft u hiervoor een kiezerspas 
nodig. Als u gaat stemmen, moet u naast uw 
stempas ook een geldig of maximaal vijf jaar 
verlopen identiteitsbewijs overleggen. Als u zich 
niet kunt identificeren mag u niet stemmen. 

Meer weten?
Kijk op www.heemstede.nl -> Politiek en organisatie 
-> Referendum 2016. Meer informatie over het 
referenda en over de Associatieovereenkomst leest 
u op www.referendum-commissie.nl of 
www.verkiezingen2016.nl. U kunt ook contact 
opnemen of langskomen op het gemeentehuis bij 
afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, Heemstede. 
Telefoonnummer: 14 023. 
E-mail: backofficeburgerzaken@heemstede.nl.

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’.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 7 april  2016 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 7 april 

2016
- Spreekrecht burgers
- Vaststelling definitief ontwerp 

wegdekonderhoud Johan Wagenaarlaan (A-stuk)
- Digitalisering parkeerbeleid stationsomgeving 

(B-stuk)
- Afronding Kop Blekersvaart (B-stuk)
- Probleemanalyse bereikbaarheid Grensstreek 

(uitgevoerd voor de Duinpolderweg) (B-stuk)
- Vaststellen duurzaamheidsjaarverslag 2015 

(A-stuk)

- Huisvesting statushouders, mogelijkheden 
wachtkamerfunctie (A-stuk, onder voorbehoud)

- Wasserij Annalaan verkoop binnenterrein (C-stuk 
o.v.v. GroenLinks en D66)

- Update visie winkelcentra Heemstede
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 april 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de herziening van een 
  boetebesluit op grond van de 
  participatiewet (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om sportkosten op grond van  
  de participatiewet (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de organisatie en 
  uitvoering van het referendum op 
  6 april 2016 (openbaar)

Dit 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 afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Raadsbesluiten 
24 maart 2016
Aanwezig waren 18 van 21 raadsleden 
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Aanpassing van verschillende 
subsidieverordeningen

 Unaniem
- Herbenoeming voorzitter commissie Ruimte
 vastgesteld met 13 stemmen voor 
 en 5 stemmen tegen

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

Landelijk Referendum 2016




