
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 april 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

Nieuwe bomen Vrijheidsdreef
Inspraak 6 april
Op 6 april start de inspraak voor het vervangen 
van de bomen op de Vrijheidsdreef. U kunt 
tot en met 3 mei 2016 uw mening geven over 
de nieuwe bomen. Dat kan door een online 
enquête in te vullen op www.heemstede.nl of 
een papieren versie in het raadhuis. Gekozen 
kan worden uit twee ontwerpen: ofwel vier 
rijen met dezelfde boomsoort (beuk of linde) 
ofwel de middelste twee rijen met dezelfde 
boom en diverse soorten aan de buitenzijde. 
Daarnaast kunt u een voorkeur voor de 
boomsoorten aangeven. 

Met de enquête wil de gemeente inzicht krijgen 
in de wensen van de bewoners. De resultaten 
worden als inspraakreacties meegenomen bij de 
besluitvorming. De gemeente bepaalt na afweging 
van alle argumenten de uiteindelijke keuze. 

Via de enquête wordt ook de belangstelling voor 
het adopteren van een boom op de Vrijheidsdreef 
gepeild. De mogelijkheid een boom te adopteren is 
een voorstel van HBB, VVD en CDA.

Inloopavond 19 april 
Wie een toelichting wil op de voorgestelde 
boomsoorten en op de enquête is van harte 
welkom op de inloopavond. Deze vindt plaats op 19 
april 2016 tussen 19.30 en 21.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis.

Vervanging bomen
Een groot deel van de paardenkastanjes op de 
Vrijheidsdreef is in oktober 2015 gekapt omdat 
ze ernstig verzwakt waren door de kastanjeziekte 
en een gevaar voor de omgeving opleverden. De 
overige kastanjes worden komend najaar gekapt. Subsidiebudget 

beschikbaar voor 
sportstimulering en 

archeologie

In deze uitgave:
- Afsluiting Velsertunnel
- Vacature rekenkamercommissie
- Nieuwe bomenkaart

Optie 1: Alle (vier) rijen beplanten met bomen van één 
soort (beuk of linde).

Optie 2: De middelste twee rijen beplanten met bomen van 
één soort en de buitenste twee rijen met diverse soorten.

Bijeenkomst over spoorwegovergang 
Alverna
Donderdag 14 april om 20.00 uur
Op donderdag 14 april om 20.00 uur is er in het 
raadhuis in Heemstede een openbare bijeenkomst 
over de (nu afgesloten) spoorwegovergang bij 
de Laan van Alverna. ProRail heeft onderzoek 
gedaan naar diverse opties voor een veilige 
oversteek van het spoor bij Laan van Alverna en 
Leyduin. Tijdens de openbare bijeenkomst zal 
het college van B&W zijn voorlopige standpunt 
toelichten. ProRail is aanwezig om eventuele 
technische vragen te beantwoorden. De 
belanghebbende partijen (Fietsersbond, Wandelnet 
en bewonersvertegenwoordigingen) kunnen bij 
deze bijeenkomst hun reactie geven. Daarnaast 
wordt iedereen van harte uitgenodigd tijdens 
de bijeenkomst zijn mening te geven over de 
onderzochte opties en alternatieven. 

Vervolg
Na de bijeenkomst zal het college een definitief 
standpunt innemen dat op donderdag 12 mei 

wordt besproken door de commissie Ruimte. Naar 
verwachting kan besluitvorming door de raad op 
zijn vroegst in juni 2016 plaatsvinden. Dit betekent 
dat de sluiting van de overgang in elk geval wordt 
verlengd tot 1 juli 2016.

Achtergrond
In december 2015 bepaalde de Raad van State 
dat de spoorwegovergang Alverna, eerder 
afgesloten door ProRail, openbaar is en open moet 
en dat ProRail de veiligheid moet garanderen. 
Gemeente, ProRail, Fietsersbond, Wandelnet en 
bewonersvertegenwoordigingen zijn in overleg 
over de opties voor een veilige oversteek voor 
wandelaars en fietsers. Meer informatie over de 
spoorwegovergang Alverna en de diverse opties 
deze te beveiligen vindt u op www.heemstede.nl 
(Plannen en projecten > Spoorwegovergang Laan 
van Alverna).



Afsluiting Velsertunnel en Wmo-vervoer
Wat betekent de sluiting van de Velsertunnel 
voor Wmo-klanten in een BIOS-taxi? ‘Blijf 
zoveel mogelijk buiten de spits’ is wel het 
belangrijkste advies. De mensen van de 
BIOS-groep denken graag met u mee over 
alternatieven als u uw rit bestelt. 

Vanaf vrijdag 15 april (21.00 uur ‘s avonds) gaat de 
Velsertunnel voor negen maanden dicht. Dat heeft 
ook gevolgen voor de BIOS-taxi’s die Wmo-klanten 

rondrijden. Deze taxi’s rijden ook regelmatig door 
de Velsertunnel. Na 15 april moeten ze tijdelijk een 
andere route nemen en zullen dus langer over een 
rit doen. Met name in de spits is er veel kans op file, 
met vertraging tot gevolg. 

Blijf buiten de spits
Hoe groot de overlast is, verschilt per route en is 
erg afhankelijk van het moment van vertrek. De 
verwachte hinder is het grootst in de spits, van 6.00 

Subsidies voor 
sportstimulering 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 2016 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren, ouderen, minder validen 
of topsporttalenten stimuleert? Hiervoor is 
in 2016 een subsidiebudget beschikbaar van 
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er 
een budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 
een subsidie van de gemeente Heemstede.

Waar moet uw subsidieverzoek 
aan voldoen
- de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden 

in de Algemene subsidieverordening Heemstede 
2016, de Bijzondere verordening incidentele 
subsidies sportstimulering 2016 en de Bijzondere 
verordening incidentele subsidies archeologie 
2016. 

- de kortdurende activiteit of het project moet in 
2016 van start te gaan. 

- het subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 
vóór 1 juni 2016 worden ingediend.

- aanvragen voor archeologie worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst.

Informatie
Alle voorwaarden, de Algemene 
subsidieverordening Heemstede 2016, de Bijzondere 
verordening incidentele subsidies sportstimulering 
2016 , de Verordening incidentele subsidie 
archeologie 2016 en het aanvraagformulier voor 
het jaar 2016 vindt u op www.heemstede.nl bij 
‘Over Heemstede’. Voor meer informatie over deze 
subsidies kunt u ook contact opnemen met de 
heer Koen Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, 
telefoonnummer 023-5485679 of via de e-mail: 
ksiegrest@heemstede.nl. 

Wij zoeken voor de rekenkamercommissie Heemstede een extern lid voor de functie van:

Secretaris / plaatsvervangend 
voorzitter rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie Heemstede is opgericht om de gemeenteraad te versterken in zijn 

controlerende functie. De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, een externe 

secretaris en drie raadsleden.

De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden, de middelen en het budget om onderzoek te 

laten doen naar onderwerpen die zij zelf kiest. Zij verricht één tot twee onderzoeken per jaar. 

De externe leden worden benoemd door de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar.

Functie inhoud

De secretaris neemt volwaardig deel aan de discussie en de besluitvorming van de commissie 

en vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Hij of zij werkt de onderzoeksopdracht voor de 

door de commissie wenselijk geachte onderzoeken uit en heeft vervolgens een coördinerende 

en begeleidende rol bij de uitvoering van die onderzoeken. De secretaris zorgt voor de agenda, 

het verslag en de bewaking van de follow up van de vergaderingen. Bewaakt het budget en 

de planning van de commissie. Zorgt ervoor, dat het jaarverslag van de commissie goed en 

tijdig tot stand komt. De secretaris krijgt bij de uitvoering van de secretariële taken praktische 

ondersteuning van de griffie.

U beschikt over

- een academisch werk- en denkniveau

- ervaring met het opereren in een bestuurlijke omgeving

- een communicatieve en effectieve stijl van werken in de omgang met de diverse geledingen, 

 die bij het werk van de commissie zijn betrokken

- kennis van en ervaring met (het begeleiden van) beleidsonderzoek

- ervaring met, inzicht in of affiniteit met politieke processen en het functioneren van 

overheidsorganisaties, bij voorkeur in het lokaal bestuur

 

De secretaris ontvangt volgens de huidige regeling een vergoeding van € 150,- per maand. 

De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld 10 keer per jaar.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met de griffier, mevrouw I.C.M. Hesp 

via telefoonnummer (023) 548 56 46 (alle dagen behalve maandag). Meer informatie over 

het werk van de rekenkamercommissie, het jaarverslag en bijvoorbeeld de Verordening 

rekenkamercommissie vindt u op www.heemstede.nl.

Uw sollicitatie

Stuur uw sollicitatie en CV voor 20 april 2016 via www.werkenbijheemstede.nl, 

t.a.v. mw. I.C.M. Hesp. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 29 april 2016.

tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur. 
Als u een afspraak moet maken waarbij u een taxi 
nodig heeft, houd dan zoveel mogelijk rekening 
met tijden buiten de spits.
Maak als het kan gebruik van het openbaar vervoer. 
De mensen van de BIOS-groep denken daarover 
graag met u mee als u uw rit bestelt. Heeft u vragen 
over wat dit voor uw rit betekent, bel dan met de 
BIOS-groep op telefoonnummer: 0900-8684 
(€ 0,10 per minuut).



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’.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Bomenkaart 
Heemstede 2016 
vastgesteld
Op 29 maart 2016 heeft het college de Bomenkaart 
Heemstede 2016 vastgesteld. De belangrijkste 
wijziging ten opzichte van de vorige Bomenkaart is 
de aanvulling met 246 gemeentelijke bomen. Op de 
nieuwe Bomenkaart staan ook 220 bomen in bezit 
van particulieren en 18 particuliere boomzones. De 
genoemde bomen en boomzones zijn zó belangrijk 
voor het groene karakter van Heemstede, dat ze een 
beschermde status hebben.  
Voor het kappen van bomen die op de Bomenkaart 
staan is altijd een omgevingsvergunning nodig. 
Uitgebreide informatie en de interactieve 
Bomenkaart vindt u via www.heemstede.nl/
bomenkaart

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Anton Mauvestraat 1, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 36369, ontvangen 20 
maart 2016

- Orchideeënlaan 6, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 36367, ontvangen 20 
maart 2016

- J. Dixlaan 23, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 36405, 
ontvangen 21 maart 2016

- Zandvoorter Allee 30A, het plaatsen van 
een buitentrap, dakkapel op zijgeveldakvlak 
en diverse constructieve aanpassingen, 
wabonummer 36480, ontvangen 23 maart 2016

- Azalealaan 6, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 36478, 
ontvangen 23 maart 2016

- Binnenweg 167, het plaatsen van lichtreclame, 
wabonummer 36490, ontvangen 24 maart 2016

- Raadhuisstraat 90A, legaliseren dakterras, 
wabonummer 36518, ontvangen 24 maart 2016

- Nijverheidsweg 41, plaatsen installatie op het dak, 
wabonummer 36689, ontvangen 30 maart 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Doornkade 1, het vergroten 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 34903, ontvangen 22 maart 2016. 
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.

- Nijverheidsweg 42, bouwen dakterras en plaatsen 
luchtbehandelingskasten op 1e verdieping, 
wabonummer 32397, ontvangen 8 januari 2016. 

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 
(reguliere procedures)
- Dr. P. Cuyperslaan 8, constructieve aanpassingen 

t.b.v. verbouwing, wabonummer 35153, 
verzonden 1 april 2016

- Jacob van Campenstraat 6, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
een dakopbouw op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 34208, verzonden 1 april 2016

- Chrysanthemumlaan 19, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 33199, verzonden 1 april 
2016

- Glipperweg 86, uitbreiden 1e verdieping, 
verhogen dak garage, constructieve 
aanpassingen en wijzigen zijgevel, wabonummer 
35163, verzonden 1 april 2016, reguliere 
procedure

- Huizingalaan 80, het verhogen van de nok, 
wabonummer 32928, verzonden 1 april 2016

- Linge 54, het bouwen van een erfafscheiding en 
een erker op de verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 29368, verzonden 1 april 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 9A t/m 9H, brandveilig gebruik voor 

het gebouw De Uitkijk van Sein, wabonummer 
36027, ontvangen 15 maart 2016, U kunt 
zienswijzen indienen tot en met 6 weken na 
publicatie.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Op 17 maart 2016 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders de volgende 
voertuigen verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken:
- Een aanhangwagen met kenteken 36-FJ-TP, 

midden op het Wilhelminaplein in Heemstede. 

Uitgevoerde verwijdering voertuigen
(publicatiedatum 3 maart 2016)

- Een zwart bromfietswrak, merk Kymco Runner 
zonder kenteken, op het Merwedeplantsoen 
(direct verwijderd vanwege lekkage en 
vervuiling)

Binnen bovengenoemde periode kunnen de 
eigenaren zich melden bij bureau Handhaving en hun 
voertuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.




