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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:
- Brief van de burgemeester
- Raadsbesluiten 30 maart

Vergaderingen 
raadscommissies april

Bericht van de burgemeester
Aan de inwoners van Heemstede,

Eind van dit jaar bereik ik de leeftijd waarop het ambt van burgemeester moet worden beëindigd. Ik 
zal daarom per 1 januari 2018 afscheid van u nemen. Dat is voor mij een grote stap. Zeker gezien het 
feit dat ik met ongelofelijk veel plezier dan ruim 10 jaar in, met en voor de gemeente Heemstede uw 
burgemeester ben geweest.

In mijn ontmoetingen met Heemsteedse burgers trof ik naast een positief-kritische opstelling, veelal 
openhartigheid, mee willen doen en een uitgesproken warm hart voor onze prachtige gemeente. 
Ik prijs mij gelukkig met een omgeving waar vriendelijke en integere omgangsvormen worden 
gewaardeerd en waar persoonlijke betrokkenheid en (politiek) inhoudelijke verschillen goed samen 
kunnen gaan.

Ook de samenwerking met de gemeenteraad, wethouders en medewerkers 
is altijd inspirerend en meer dan constructief geweest.

Dit alles heeft in belangrijke mate bijgedragen aan mijn plezier in het ambt.
 
Binnenkort zal de procedure voor mijn opvolging in gang worden gezet.

Maar... voorlopig ben ik er nog!

Vriendelijke groet,
Marianne Heeremans,

burgemeester

Wie wordt de nieuwe burgemeester?
Nu burgemeester Marianne Heeremans haar vertrek 
heeft aangekondigd, moet de gemeenteraad 
op zoek naar een nieuwe burgemeester van 
Heemstede. De raad hoort daarbij graag de ideeën 
van inwoners, zodat de raad hiermee rekening kan 
houden bij het opstellen van de profielschets. 

Wat voor burgemeester moet het zijn? 
Geef uw mening door! 
Reageren kan tot en met 19 april:
- via www.heemstede.nl/nieuweburgemeester
- door een kaartje in te vullen bij de publieksbalie 

van het raadhuis.

Van maandagavond 10 april 19.00 uur t/m 
donderdagochtend 13 april 07.00 uur is het 
weggedeelte tussen Rijnlaan en Manpadslaan 
afgesloten voor alle autoverkeer. In deze 
periode wordt onder andere een nieuwe 
asfaltdeklaag en wegbelijning aangebracht.

Fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken 
van de fietspaden. Doorgaand autoverkeer wordt 
omgeleid via de al bestaande omleidingsroute 
Prinsenlaan-Glipper Dreef -Van Merlenlaan, maar 
dus nu ook omgekeerd in zuidelijke richting. 

Voortgang
Vanaf 24 april wordt het weggedeelte tussen de 
grens Bennebroek en Prinsenlaan aangepakt. De 
omleidingsroute wijzigt dan ook.
De gemeente Heemstede werkt tot eind juli 2017 
aan de laatste fase voor de vernieuwing van de 
Herenweg. 
Voor actuele informatie over het werk: 
www.heemstede.nl (plannen en projecten - 
Herinrichting Herenweg, fase 4)

10 april 19.00 uur - 13 april 07.00 uur:
Volledige afsluiting gedeelte Herenweg

Het college van burgemeester en wethouders 
wil aandacht geven aan en belangstelling tonen 
voor wat er gebeurt binnen de gemeente 
en in de regio. Daarom gaan zij regelmatig 
in op uitnodigingen in Heemstede en Zuid-

Kennemerland en worden ontvangsten in het 
raadhuis georganiseerd.
Een overzicht van deze activiteiten van B&W staat 
op www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
College van B&W > Activiteiten B&W.

Overzicht activiteiten burgemeester en wethouders



Inspecteur Bouw- en 
Woningtoezicht

 36 uur

Ben jij in staat om op een nauwkeurige en 
klantgerichte manier bouwinspecties uit te 

voeren? Sta jij stevig in je schoenen en ben je 
toe aan een volgende stap in jouw carrière? 

Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Raadsbesluiten 30 maart 2017
Aanwezig waren:19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Ontwerp haven van Heemstede Havenlab: Raad 
vraagt advies aan College, unaniem

- Bijzondere verordening incidentele subsidies 
Verklaringen Omtrent Gedrag Heemstede 2017, 
unaniem

- Erfgoedverordening Heemstede 2017, unaniem
- Definitief Ontwerp Wilhelminaplein: beschikbaar 

stellen krediet uit ISV-budget, unaniem

- Intocht Sinterklaas – Gemeente staat garant, met 
zo groot mogelijke betrokkenheid samenleving. 
Na hoofdelijke stemming stemden 13 leden voor, 
6 leden stemden tegen

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 
maart 2017

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.

Verwijdering vaartuigen Leidsevaart 
en Hockervaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen: 
- Een naamloze, witte stalen boot in de 

Leidsevaart, ter hoogte van de Rijnlaan, op 
ligplaats RNL001.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 12 april 2017 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan.

- Een naamloze, witte stalen boot in 
de Hockervaart, ter hoogte van de 
appartementencomplex Princezand.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 

van dit vaartuig tot en met 13 april 2017 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan.

Bestuursdwang
Als de betreffende vaartuigen binnen de genoemde 
termijnen niet verwijderd zijn, worden deze in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als het vaartuig na deze 13 
weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en 
wethouders overwegen het vaartuig openbaar te 
verkopen of te vernietigen.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Spaarne Lenterace
Op 28 maart 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ voor het houden van de Spaarne Lenterace 
op zondag 14 mei 2017.
Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven de Tooropkade vanaf de 
Anton Mauvestraat, het Marisplein (aan de zijde 
van Het Spaarne) en de J.H. Weissenbruchweg tot 
splitsing Breitnerweg op 14 mei 2017 vanaf 07.00 
uur tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken:
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

appartement Meijerslaan 412 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

- Het aanwijzen van een parkeerplaats 
nabij Lentelaan 7 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 5 
april 2017 zes weken ter inzage in de publiekshal in 
het raadhuis. 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u 
een bezwaarschrift indienen. Zie Inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
- Kerklaan 45, het plaatsen van een schuur, 

wabonummer 131101, ontvangen 21 maart 2017
- Burgemeester van Lennepweg 34, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 131874, ontvangen 22 maart 2017

- Strawinskylaan 11, vervangen hekwerk, 
wabonummer 132184, ontvangen 23 maart 2017

- Kohnstammlaan 22, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 132505, ontvangen 23 maart 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- P.C. Boutenskade 1 + 2, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 121932, verzonden 31 maart 2017

- Vondelkade 12, herbouw woning, wabonummer 
124115, verzonden 31 maart 2017

- Schollevaarlaan 35, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 120197, verzonden 31 maart 2017
- Wipperplein 5, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 124418, 
verzonden 31 maart 2017

- Troelstralaan 19, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 124939, 
verzonden 31 maart 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Burgemeester van Lennepweg 34, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 131874, ontvangen 22 maart 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.



Vergaderingen raadscommissies april
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden op respectievelijk 11, 12 en 13 
april openbare vergaderingen om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 in Heemstede. U bent van harte uitgenodigd bij 
deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 11 april
- Agenda commissie Samenleving 11 april 2017
- Spreekrecht burgers
- Minimabeleid 2017-2018: Meedoen (A-stuk)
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

Verzamelwet SZW 2017, de Wet tot wijziging 
van de Participatiewet en enkele andere wetten 
i.v.m. het verplichten van beschut werk en het 
openstellen van de Praktijkroute (A-stuk)

- Tweede Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein/
lokaal gezondheidsbeleid 2015 t/m 2018 (B-stuk)

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
- Huisvesting statushouders
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 12 april
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 15 februari 2017
- Spreekrecht burgers
- Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad 
 en raadscommissies (A-stuk)
- Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJmond (A-stuk)
- Uitvoering motie ‘Het beste idee voor 

Heemstede’ (A-stuk)
- Uitvoering motie ‘Transparante financiering 

burgerinitiatieven’ (A-stuk)
- Bedrijfsplan 2017 Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid (GBKZ) (C-stuk o.v.v. D66)
- Actiepuntenlijst
- Langetermijnagenda
- Wat verder ter tafel komt

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-
5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Agenda commissie Ruimte 13 april
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 13 maart 2017
- Spreekrecht burgers
- Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2018 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
 ‘De Slottuin II’ (B-stuk)
- Riolering Rivierenwijk-Noord, 
 voorlopige vaststelling plan (B-stuk)
- Uitvoeringsprogramma 2017-2018 
 Nota duurzaamheid (B-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- 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 publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl




