
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 april 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 
commissies

8, 9 en 10 april

In deze uitgave:
- Basisregistratie personen
- Inrichtingsplan 
 Thorbeckelaan e.o.
- Bestemmingsplan 
 Woonwijken zuid en west

Bouwplan Wilhelminaplein 4-6 
10 april in commissie Ruimte

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 4 april 2014 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.

Inloopochtend burgemeester 
4 april

Verkoop opgeslagen boten via 
Havenkantoor Haarlem
Bootjes die (bijna) gezonken zijn, op de 
wal gelegd zijn, ergens zonder vergunning 
liggen en/of op een plek liggen waar dat niet 
mag, worden in opdracht van de gemeente 
weggehaald (bestuursdwang) en opgeslagen. 
Als de opslagtermijn is verstreken en de 
eigenaar zich niet heeft gemeld, beslist 
het college of een bootje wordt vernietigd, 
overgedragen of openbaar wordt verkocht. 
Bootjes die naar het oordeel van het college 
kunnen worden verkocht, worden voortaan via 
de gemeente Haarlem geveild.

Veiling
De eerstkomende veiling is van dinsdag 1 tot en 
met vrijdag 4 april 2014. U kunt de bootjes dagelijks 
bezichtigen bij het Havenkantoor Haarlem aan de 

Spaarndamseweg 1. U kunt tot en met vrijdag 
4 april 2014 8:15 uur een schriftelijk bod uitbrengen. 
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl bij 
Nieuws.

Stadsherstel Amsterdam is van plan het 
monumentale pand Wilhelminaplein 4-6, ook 
wel bekend als Het Wapen van Heemstede of 
Pandahof, op te knappen en te verbouwen 
tot 7 appartementen. Om het bouwplan 
financieel haalbaar te maken worden op 
het achterterrein 2 woningen bijgebouwd. 
Eigenaar Stadsherstel Amsterdam heeft aan 
de gemeente een bijdrage van €100.000 
gevraagd om het bouwplan mogelijk te 
maken. Het voorstel wordt donderdag 10 april 
besproken in de commissie Ruimte.

Stadsherstel Amsterdam heeft het pand vorig jaar 
gekocht met als doel dit ingrijpend te renoveren 
met behoud van het monumentale karakter en te 
verbouwen tot appartementen. Het rijksmonument 
zal in de oorspronkelijke staat worden hersteld. 
In het gebouw komen 6 huurappartementen. 
De centrale toegang komt op de begane grond 
van het buurpand (Wilhelminaplein 6), hierboven 
komt een 7e huurwoning. Op het achterliggende 
terrein komen 2 losstaande woningen, waardoor 
een binnenplaats ontstaat tussen hoofdgebouw en 

nieuwbouw. In totaal omvat het plan 
9 huurwoningen.

De commissie Ruimte bespreekt het plan en 
het verzoek om een financiële bijdrage in de 
vergadering van donderdag 10 april (aanvang 20.00 
uur). Als de commissie instemt met het voorstel, kan 
Stadsherstel de vergunning aanvragen en start de 
inspraak rond dit plan. 



Inrichtingsplan voor Thorbeckelaan 
en omgeving
Inspraak 2 april t/m 14 mei
Tegelijk met het vervangen van de riolering in de 
Thorbeckelaan en omgeving (vanaf komend najaar) 
worden delen van deze wijk opnieuw ingericht. 
De gemeente heeft het inrichtingsplan gemaakt 
in samenwerking met een klankbordgroep van 
belanghebbenden. Onderdelen van het plan zijn 
o.a. het vervangen van de riolering, het vervangen 
van asfalt door klinkers, aanleg van parkeerhavens, 
aanbrengen van 30 km-maatregelen en 
éénrichtingsverkeer, vervangen van de laanbomen 
in de Thorbeckelaan en aanvullen van de bomenrijen 
in zijstraten, aanleg van twee speellocaties en het 
vervangen van de openbare verlichting. 

Inloopavond 17 april
Op donderdag 17 april organiseert de gemeente een 
inloopavond. Belangstellenden kunnen dan tussen 

19.30 en 21.00 uur langskomen in het raadhuis om de 
plannen in te zien en een toelichting hierop te krijgen. 
Verder is het plan te downloaden via 
www.heemstede.nl (onder ‘Plannen en projecten’) 
en in te zien in het raadhuis gedurende de 
openingstijden.

Inspraak
De inspraaktermijn loopt van 2 april tot en met 
14 mei 2014. Binnen deze termijn kunt u uw reactie op 
de voorgestelde plannen geven. U kunt mondeling of 
schriftelijk reageren. Ook kunt u uw reactie achterlaten 
tijdens de inloopavond op donderdag 17 april. 
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

De basisregistratie personen (BRP)
Wat verandert er voor u?
Sinds 1994 stond elke inwoner van 
Nederland ingeschreven in de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens van zijn of 
haar gemeente, kortweg de GBA (ook wel bekend 
als het ‘bevolkingsregister’). Op 6 januari 2014 is de 
GBA vervangen door de Basisregistratie personen, 
de BRP. Vooralsnog blijft veel bij het oude. Er is 
echter een aantal regels veranderd, wat ook voor u 
gevolgen kan hebben. 

Aangifte emigratie
Voorheen kon u in alle gevallen ook schriftelijk of 
digitaal aangifte van emigratie doen. Onder de BRP 
is dit veranderd. Vertrekt u naar het buitenland en 
blijven er één of meerdere personen op het oude 
adres wonen, dan bent u verplicht aan de balie 
aangifte van emigratie te doen. Daarbij moeten 
alle personen, die naar het buitenland vertrekken 
aanwezig zijn, dus ook uw eventuele partner en 
(minderjarige) kinderen.

Bestuurlijke boete
In de Wet BRP is opgenomen dat de gemeente een 
bestuurlijke boete op kan leggen als de burger niet 
voldoet aan bepaalde wettelijke verplichtingen. 
U kunt hierbij denken aan het niet doen van een 

aangifte van verhuizing of het niet inleveren van 
buitenlandse stukken die nodig zijn voor het 
verwerken in de BRP. Uiteraard wordt u voor het 
opleggen van de bestuurlijke boete vooraf op de 
hoogte gesteld van uw verplichting en krijgt u een 
redelijke termijn om aan de verplichting te voldoen.

Verstrekking van persoonsgegevens
Gegevens uit de BRP worden aan (overheids)
instanties (zg. afnemers) verstrekt die door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een autorisatie hebben gekregen 
om op grond van hun wettelijke taak gegevens 
in te mogen zien. U kunt hierbij denken aan 
instanties als de Belastingdienst, de Rijksdienst voor 
het wegverkeer, de Sociale Verzekeringsbank en 
pensioenfondsen en ziektekostenverzekeraars. 
Bent u benieuwd welke instanties uw gegevens 
mogen inzien, doe dan de scan via 
www.wiekrijgtmijngegevens.nl. 

Geheimhouding
U kunt bij de gemeente om geheimhouding van 
uw gegevens vragen. Als een derde (bijvoorbeeld 
een incassobureau) gegevens van u opvraagt (en 
daar ook voor in aanmerking komt), worden deze 
gegevens niet zomaar verstrekt. Wij nemen dan 

eerst contact met u op om uw toestemming te 
vragen. Afhankelijk van het soort aanvraag maakt de 
gemeente een belangenafweging of uw gegevens 
wel of niet verstrekt worden. Tegen dit besluit kunt u 
eventueel bezwaar aantekenen. De geheimhouding 
heeft geen gevolgen voor de verstrekking van uw 
gegevens aan (overheids)instanties (afnemers). 
Zij kunnen uw gegevens altijd inzien. Als u 
geheimhouding van uw gegevens wilt aanvragen, 
kunt u hiervoor bij de gemeente een verzoek 
indienen. Dit kan aan de balie, maar ook schriftelijk. 
Het formulier hiervoor kunt u downloaden op 
www.heemstede.nl.

Wie heeft uw gegevens opgevraagd?
Als u wilt weten wie uw gegevens uit de BRP heeft 
opgevraagd, dan kunt u hiervoor bij de gemeente 
een verzoek indienen. U krijgt hiervan binnen vier 
weken een overzicht. 

Toekomstige wijzigingen
In de toekomst treden nog meer wijzigingen in 
werking. Zoals een landelijke BRP waarin door 
gemeenten rechtstreeks gemuteerd kan worden. 
Wilt u meer weten over de BRP en welke wijzigingen 
er in de toekomst nog zullen volgen, kijk dan op 
www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Handhavingsacties Vaartuigen
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
vaartuigen aangetroffen in de Glipper Zandvaart. 
Deze vaartuigen zijn aangelegd aan grond die in 
eigendom is van de gemeente.

- Een witte roeiboot met groene bovenzijde 
aangetroffen in de Glipper Zandvaart op ligplaats 
PAT 020. Dit vaartuig is aangelegd aan grond 
die in eigendom is van de gemeente. Het is 
verboden zonder vergunning op deze plaats een 
ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de 
Verordening openbaar water Heemstede).

- Een wit vaartuig met groen dekzeil aangetroffen 
in de Glipper Zandvaart ter hoogte van de J. 
Dixlaan. Dit vaartuig is aangelegd aan grond die 
in eigendom is van de gemeente. De Glipper 
Zandvaart ten noorden van de Glipper Dreef 
zuidwestzijde tot aan de fietsbrug is in de 
Verordening openbaar water Heemstede (artikel 
3 en 4) uitgezonderd om een ligplaats in te 
nemen met een pleziervaartuig. 

De eigenaar van genoemde vaartuigen krijgt 
tot en met 9 april 2014 de gelegenheid om het 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een 

ligplaats in te nemen waar dit met een verkregen 
vergunning wel is toegestaan. Indien de eigenaar 
geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt het 
vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Valkenburgerlaan 4C het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10752, ontvangen 14 maart 2014. 

- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 10757, ontvangen 
15 maart 2014. 

- Beethovenlaan 35 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 10770, ontvangen 
16 maart 2014. 

- Glipperweg 40A het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak wabonummer 10793, 
ontvangen 16 maart 2014. 

- Reigerlaan 33 het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak wabonummer 10798, 
ontvangen 18 maart 2014. 

- Crayenestersingel 55 het kappen van 1 linde 
wabonummer 10852, ontvangen 18 maart 2014. 

- Glipper Dreef 52 het aanbrengen van 2 ramen in 
de zijgevel wabonummer 10855, ontvangen 19 
maart 2014. 

- Herenweg 58 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 10857, ontvangen 19 maart 2014. 

- Schouwbroekerstraat 15 het plaatsen van een 
dakopbouw wabonummer 10860, ontvangen 19 
maart 2014. 

- Lorentzlaan 95 het kappen van 1 pinus, 1 els en 1 
ceder wabonummer 10864, ontvangen 19 maart 
2014. 

- Heemsteedse Dreef 51 het kappen van 1 
naaldboom en 3 loofbomen wabonummer 10865, 
ontvangen 20 maart 2014. 

- Camplaan 6 het stucen van de voorgevel 
wabonummer 10869, ontvangen 19 maart 2014. 

- Zandvoorter Allee 30 het plaatsen van een 

 erfafscheiding wabonummer 10561, ontvangen 
25 februari 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures) 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.
- Broeder Josephlaan 19 het plaatsen van 

zonwering wabonummer 10230, ontvangen 12 
februari 2014. 

- Raadhuisstraat 38 het uitbreiden van het 
winkelpand wabonummer 10008, ontvangen 30 
januari 2014. 

- Reggelaan 31 het uitbreiden van een woonhuis 
en kappen 1 naaldboom wabonummer 10328, 
ontvangen 18 februari 2014. 

- Beatrixplantsoen 15 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10729, ontvangen 13 maart 2014. 

- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van een 
geluidsmuur wabonummer 10725, ontvangen 12 
maart 2014. 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures) Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen, zie kader 
- Reggelaan 31 het uitbreiden van een woonhuis 

wabonummer 10328, ontvangen 18 februari 2014. 
- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van een 

geluidsmuur wabonummer 10725, ontvangen 12 
maart 2014. 

- Matthijs Vermeulenlaan 22 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 1067, ontvangen 7 
maart 2014. 

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

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achterweg 19A verhoging onder de banken 

verwijderen, de houten vloer gelijk leggen met de 
overige vloer, podium verbreden, onder podium 
een geconditioneerde vleugelberging maken 
en de technische installatie onder het balkon 
verwijderen, luchtroosters in voorkant van de 
balkonvloer aanbrengen wabonummer 10414, 
verzonden 27 maart 2014. 

- Oosterlaan 25 het verhogen van het dak 
wabonummer 9306, verzonden 27 maart 2014. 

- W. Denijslaan 37 het snoeien van 4 bomen 
wabonummer 10726, verzonden 27 maart 2014. 

- Laan van Dicklaan 3 het omwisselen van 
raamkozijn en deurkozijn wabonummer 10363, 
verzonden 27 maart 2014. 

- Torenlaan 1 constructieve wijzigingen in het 
woonhuis wabonummer 10162, verzonden 27 
maart 2014. 

- Lanckhorstlaan 42 vrijstelling voor gebruik van 
een synagoge wabonummer 9185, verzonden 27 
maart 2014. 

- Jan van Goyenstraat 2 het wijzigen van het 
gebruik van een winkel naar een daghoreca 
en het plaatsen van reclame (vergunning in 
heroverweging na bezwaar) wabonummer 4588, 
verzonden 28 maart 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Bestemmingsplan Woonwijken zuid en west
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en 
west’, digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPzuidenwest-0201, met ingang van 21 februari 
2014 onherroepelijk is geworden.
Tegen het besluit tot vaststelling door de 
gemeenteraad van 31 oktober 2013 is geen beroep 

ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

Waar kunt u het bestemmingsplan 
inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op www.heemstede.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 

planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008/2012’, en klik vervolgens op de IDN 
van dit plan (NL.IMRO.0397.BPzuidenwest-0201).

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien 
in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. Kijk 
voor de openingstijden op www.heemstede.nl. 

Handhavingsacties fietsen
Fiets Binnenweg 
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
goudkleurig met zwarte fiets aangetroffen op de 
Binnenweg ter hoogte van huisnummer 7. De fiets 
is niet in rijtechnische staat: hij heeft 2 lege banden. 
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 
9 april 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

Verwijdering fietswrakken woensdag 9 april
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op woensdag 9 april 2014 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
en in de winkelstraten van Heemstede bevinden. 
Eventuele fietskettingen waarmee fietsen aan 
fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn 
bevestigd zullen op de minst belastende wijze 
worden doorgeslepen. 

Ook worden in deze gebieden alle fietskettingen en 
andere zaken verwijderd die aan fietsenklemmen 
of andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

Opslag
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 9 juli 
2014 worden opgeslagen bij de milieustraat van 
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 vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



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’.

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering 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.

Commissie Samenleving dinsdag 8 april 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 8 april 

2014
- Spreekrecht burgers
- Wijziging borgstelling lening College Hageveld 

(A-stuk)
- Verwervingsstrategie maatwerkvoorzieningen 

Wmo 2015 (B-stuk)
- Verwervingsstrategie voorzieningen in het kader 

van de Jeugdwet (B-stuk)
- De Verbeelding toekomst bibliotheek in 

Heemstede (2de Fase) (C-stuk ovv de VVD)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 9 april 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Middelen 9 april 2014
- Spreekrecht burgers
- Basisregistratie Grootschalige Topografie opbouw 

en implementatie (A-stuk)
- Jaarverslag 2013 van de commissie voor 

bezwaarschriften (C-stuk o.v.v. PvdA)
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 10 april 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 10 april 2014
- Spreekrecht burgers
- Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef 

(A-stuk)
- Startnotitie herziening bestemmingsplan 

Landgoederen en Groene Gebieden (B-stuk)
- Bouwplan Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van 

Heemstede) (B-stuk)
- Proef alternatieve onkruidbestrijding op 

verharding (C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Pilot woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland – 

IJmond (C-stuk o.v.v. D66)
- 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. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.




