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Wijkschouw omgeving Merlenhoven 

Kom naar de opening van het  
duurzaamheidspad in Park Meermond 

Op dinsdag 23 april houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie en 
Elan Wonen een schouw in de wijk Merlenhoven. 
Gezamenlijk inventariseren zij of er nog 
knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud  
en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. 

De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, 
heel en veilig. Tijdens de schouw wordt dan gelet 
op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, 
hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en fout 
parkeren. Als u bewoner bent van deze wijk kunt  
u knelpunten die het algemeen belang van uw  
buurt aangaan aan ons melden via  
wijkschouw@heemstede.nl. 

Op vrijdag 12 april om 16.00 uur wordt op Park 
Meermond het duurzaamheidspad officieel in 
gebruik genomen door wethouder Jur Botter en 
Jaap Bond (gedeputeerde van de Provincie). Een 
ludieke openingshandeling maakt deel uit van het 
programma. Alle inwoners van Heemstede worden van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Rondom 
de opening worden voor kinderen in de basisschool- 
leeftijd speciale activiteiten georganiseerd waar u zeker 
bij moet zijn!

Een route waar je kunt leren! 
De duurzaamheidsroute geeft uitleg over wat je 
ziet en wat er leeft in de omgeving. Maar ook over 
natuur, milieu en duurzaamheid. De route begint bij 
het bord met informatie over zonnepanelen. Op de 
gemeentewerf zijn 126 zonnepanelen geplaatst. Op 
een display wordt getoond hoeveel zonne-energie 
deze panelen opwekken. 

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur 
openbare orde en veiligheid via tel. (023) 548 57 45 
of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Activiteiten voor kinderen
Alle kinderen uit Heemstede zijn van harte welkom het 
pad direct uit te proberen. Kinderen kunnen ook met 
de ANWB app ‘In het park’ de educatieve route lopen. 
Als de zon schijnt dan kunnen kinderen zien hoe de 
zonnewijzer werkt. Plexat zal aanwezig zijn om samen 
met de kinderen hutten te bouwen, een insectenhotel 
te maken, en natuurlijk lekker spelen in het Speelbos!
Kijk voor meer informatie op www.speelbosmeermond.nl.

Duurzaamheidsbord Zonnewijzer

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:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
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 eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag 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: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Nieuw ligplaatsenbeleid

Vraag een vergunning aan voor uw boot
De gemeenteraad van Heemstede heeft op 
28 maart de nieuwe regels voor boten in 
de Heemsteedse wateren vastgesteld. Het 
ligplaatsenbeleid is onderdeel van de nieuwe 
‘Verordening openbaar water Heemstede’. Een 
belangrijke wijziging is dat u voor een boot 
die aan de openbare grond ligt voortaan een 
vergunning moet aanvragen. Verder is nieuw dat 
er liggeld betaald moet worden.
 
Aanvragen ligplaatsvergunning
Het aanleggen van een boot aan eigen grond is 
vergunningvrij. Voor een boot aan de openbare 
grond kunnen inwoners van Heemstede vanaf nu 
een ligplaatsvergunning aanvragen (€ 59,50). Heeft 
u op dit moment een boot aan de openbare grond? 
Vraagt u de vergunning dan aan vóór 23 mei 2013 
zodat de gemeente uw aanvraag mee kan nemen in 
de toewijzing van een ligplaats. Toewijzing gebeurt 
na het verstrijken van de inschrijftermijn. Is het aantal 
aanvragen voor een bepaalde plaats hoger dan het 
aantal beschikbare ligplaatsen, dan krijgen bewoners 
van de betreffende wijk voorrang. Als het aantal 
aanvragen dan nog steeds hoger is dan het aantal 
beschikbare ligplaatsen wordt er geloot door een 
notaris. De loting bepaalt ook de volgorde van de 
wachtlijst voor aanvragers die geen ligplaats hebben 
gekregen.
Per adres wordt voor maximaal één vaartuig een 
vergunning verleend. U kunt via de website het 
aanvraagformulier downloaden of afhalen bij de 
receptie van het raadhuis. 

Liggeld
Wanneer de boot in water ligt dat eigendom is van de 
gemeente Heemstede, moet u naast de (eenmalige) 
aanvraag voor een ligplaatsvergunning jaarlijks liggeld 
(precario) betalen. Het liggeldbedrag is afhankelijk van 
de lengte van de boot. 
Heeft u een boot die aan particuliere grond ligt dan 
hoeft u geen vergunning aan te vragen en betaalt u 
geen liggeld.

Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning is  
verleend, zorgt de gemeente voor een aanleg-
voorziening. 

Meer informatie
U vindt specifieke informatie over het gewijzigde 
ligplaatsenbeleid op www.heemstede.nl, zoals over de 
kosten van het liggeld en tijdelijke aanmeerlocaties.

Jonge moedergroep 
Op maandag 27 mei start de jonge moedergroep 
van Kontext. Ben je niet ouder dan 25 jaar, 
heb je 1 of meer kinderen en woon je in Zuid- 
Kennemerland, dan kun je aan deze groep 
deelnemen. Deelname aan deze groep is gratis 
maar er wordt wel van je verwacht dat je alle 
bijeenkomsten aanwezig bent.

Moeder worden is iets heel bijzonders. Een 
gebeurtenis die je leven ingrijpend verandert, zeker 
als je jong bent. In een serie van 6 bijeenkomsten 

ontmoet je andere jonge moeders waarmee je kunt 
praten over onderwerpen die je bezighouden en leer 
je van elkaars ervaringen.

Tijdens deze bijeenkomsten komen allerlei vragen 
aanbod, zoals: Hoe is het om jong en moeder te zijn? 
Wat komt er allemaal kijken bij het opvoeden van je 
kind? Wat kun je doen ter ontspanning alleen of met 
je kind? Hoe zit het met werk/school? Wat verandert er 
in het contact met de vader van je kindje, je familie en 
vrienden? Hoe maak je nieuwe vrienden?

Lijkt het je leuk en leerzaam om deel te nemen aan 
deze groep? Meld je dan aan bij Riny van den Oever 
via email rvdoever@kontext.nl of bel naar  
06-46023701. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek 
plaats om je te informeren over de groep en om 
samen met jou te kijken of de groep iets voor jou is.
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl.

Exposities in  
raadhuis Heemstede
Expositie Luna Meis 
Tot 15 april is het werk van Luna Meis (ps. Ineke 
van der Schuit) nog te zien in de Burgerzaal. Haar 
werk is geïnspireerd op het oude Egypte. Zo zijn 
er schilderijen met ‘oerkoppen’ van onder andere 
Echnaton, Chepren en Toetanchamon te bewonderen.

Expositie ‘Fien is….’
In de maand april is de reizende expositie ‘Fien is….’ 
nog te zien in de publiekshal. Deze expositie bestaat 
uit 7 tekeningen waarop het figuurtje Fien te zien is. 
De kunstenaar is Marjolein van Haaften. Elke tekening 
beeldt een gemoedstoestand uit die ervaren kan 
worden als gevolg van discriminatie en/of ongelijke 
behandeling, een onderwerp dat soms moeilijk 
bespreekbaar is.
 
Expositie Diti Töning 
In de maanden april en mei is in de publiekshal werk 
te zien van Diti Töning. Onderwerpen zijn mythologie 
en de natuur. Haar laatste werk is geïnspireerd op 
Egypte. Naast het maken van schilderijen beschildert 
Diti ook houten panelen.

Ontwerp ‘Meetup buitenmeubilair’
Onder het motto ‘Do you wanna Meetup’ heeft de 
interieurarchitect Marjon Bodewes het Meetup 
buitenmeubilair ontworpen. In de maanden april en 
mei is dit ontwerp te zien in de publiekshal. Neem 
gerust plaats!

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van 
harte welkom de verschillende exposities te komen 
bewonderen. 

Meer weten over aanschaf zonnepanelen?
Kom op donderdag 11 april vanaf 19.00 tot 21.00 uur naar de inloopavond over de aanschaf van zonnepanelen. 
Mensen van Zon op Nederland informeren u daar over de mogelijkheden, de kosten en de opbrengsten.  
Die avond start ook de voorinschrijving. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl.

Diti Töning



24 uur per dag, 7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Verordening Winkeltijden Heemstede

Autoshow Winkeliersvereniging Centrum Heemstede

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 april 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de intrekking en 
terugvordering van een uitkering op 
grond van de Wwb - niet openbaar -

Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 14 april 

Op 2 april 2014 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Centrum Heemstede voor het 
houden van een autoshow op zaterdag 20 april 2013 
op de Binnenweg en de Raadhuisstraat.

20.30 uur    bezwaar tegen een opgelegde 
maatregel op grond van de Wwb  
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de invordering van 
diverse dwangsommen - openbaar - 

2013, aan te wijzen als dag waarop de winkels 
voor het publiek in het deelgebied ‘Industrieterrein 
Cruquiusweg’ open mogen zijn. 

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven de ventweg langs 
de Raadhuisstraat ter hoogte van Chocolaterie Van 
Dam voor alle verkeer af te sluiten van 09.00 tot 17.00 
uur.

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. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken,  
tel. (023) 548 56 07.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken,  
 tel. (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen

Raadsbesluiten 28 maart 2013

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
-  Cruquiushaven 17, het kappen van 1 berk 

wabonummer 4180, ontvangen 26 maart 2013. 
-  Broeder Josephlaan 3, het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 4218, ontvangen 24 
februari 2013. 

Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
-  De verordening openbaar water Heemstede, inclusief 

ligplaatsenbeleid, geamendeerd vast te stellen 
(unaniem).  
amendement VVD toewijzing (unaniem)
amendement VVD eerst veiligheidsscan, dan 
beperkingen vaartuigen Tooropkade  
(17 stemmen voor en 3 stemmen tegen. De fractie 
van PvdA stemde tegen)  
amendement VVD niet strijken masten (16 stemmen 
voor en 4 stemmen tegen. De fractie van D66 stemde 
tegen)

-  Ir. Lelylaan 13, het kappen van 1 berk wabonummer 
4211, ontvangen 26 maart 2013. 

-  Hunzelaan 6, het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak wabonummer 4216, ontvangen 
27 maart 2013. 

-  Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling 
werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) en het college toestemming te verlenen 
om een nieuwe gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland aan 
te gaan die in werking treedt per 1 maart 2013. De 
oude gemeenschappelijke regeling van 1986 komt 
hiermee te vervallen. (unaniem)

-  Havendreef: vaststellen stedenbouwkundig kader, 
welstandscriteria en intentieovereenkomst 
(18 stemmen voor en 2 tegen. De fractie van HBB 
stemde tegen)

-  Adriaan Pauwlaan 10, het kappen van 1 berk en 1 
ceder wabonummer 4143, ontvangen 21 maart 2013. 

-  Johannes Vermeerstraat 13, het kappen van 1 berk 
en 1 larix wabonummer 4219, ontvangen 28 maart 
2013. 

-   Initiatiefvoorstel PvdA, D66 en GL: Starterslening 
(14 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De fractie 
van VVD stemde tegen)

-  Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken 
Noordoost’ 
(18 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fractie 
van HBB stemde tegen)

-  Verordening sociaal medische geïndiceerde 
kinderopvang gemeente Heemstede 2013 
(unaniem)

-  Brandveiligheidscontroles 2013



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Wijziging CAR-UWO

Handhavingsactie 
Witte kajuitjacht in gemeentelijke haven

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de 

Een witte kajuitjacht, lengte 8 meter, in de 
gemeentelijke haven van Heemstede, ter hoogte 
van Industrieweg 7, is in opdracht van het college 
weggesleept.

arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de 
gemeente. 
Een viertal artikelen over de gemeentelijke 
levensloopregeling wijzigt met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2013. De wijzigingen liggen tot 

Het vaartuig wordt tot en met 8 mei 2013 opgeslagen. 
Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald, zal 
het college het vaartuig vernietigen.

en met 3 juli 2013 ter inzage op het gemeentehuis. 
De CAR-UWO is na inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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 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 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 beroepschrift 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’.




