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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

18 april Goede Vrijdag
Raadhuis gesloten 

vanaf 13.00 uur

In deze uitgave:
- Subsidies voor activiteiten
- Handhavingsacties
- Verkiezing Europees 
 Parlement 

Hoe ligt de Geleerdenwijk erbij?

Werkzaamheden Geniebrug Leidsevaart 
gestart 
Afgelopen donderdag is gestart met de 
aanpassing en renovatie van de Geniebrug 
over de Leidesevaart bij de Geleerdenwijk. 
Het werk bestaat uit het aanbrengen van een 
hellingbaan (zodat fietsers makkelijker de 
brug op en af kunnen) en het uitbreiden van 
de fiets- en voetgangersoversteekplaats aan 
de zijde van de Leidsevaartweg.

Vanaf half april is de brug afgesloten voor alle 
voetgangers- en fietsverkeer voor de duur van 
ongeveer 5 weken. De afsluiting wordt vooraf 
aangekondigd met borden in Geleerdenwijk 
en Stationsomgeving. Fietsers en voetgangers 
met de bestemming station Heemstede-
Aerdenhout worden omgeleid via de Herenweg en 
Zandvoortselaan. Naar verwachting kan de brug op 
vrijdag 16 mei 2014 weer worden opengesteld.

Stremming Leidsevaart voor 
pleziervaart
Tussen maandag 7 april en vrijdag 19 april 2014 
is de Leidsevaart ter hoogte van de Geniebrug 
gestremd voor pleziervaart. De beperking geldt 
alleen voor werkdagen!

Kijk voor meer informatie over dit project op 
www.heemstede.nl bij ‘Plannen en projecten’.

Op dinsdag 22 april zal de gemeente Heemstede 
in samenwerking met de politie een schouw 
houden in de Geleerdenwijk. Politie en gemeente 
inventariseren 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. Dat betekent dat 
tijdens de ronde wordt gelet op o.a. 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. 
Wilt u meer weten over deze wijkschouw dan kunt 
u contact opnemen met Dick Nieuweboer, 

adviseur openbare orde en veiligheid via 
telefoonnummer: 023 5485745 of via e-mail 
dnieuweboer@heemstede.nl.

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Odile Bosch 
(1 april 2014 t/m 28 mei 2014)
Voor Odile Bosch is het belangrijk de diepere lagen 
van beleving in kunst te ervaren. Deze ervaring 
vindt zij door zelf actief te fotograferen, maar ook 
door te praten over en te kijken naar kunst. Meestal 
fotografeert Odile in series, waarin spanning wordt 
opgeroepen op de grens van fictie en werkelijkheid. 
De mens is vaak het onderwerp, al dan niet 
zichtbaar, in een schijnbaar sereen landschap. Foto’s 
met de thema’s ‘Vitaal Materiaal’ en ‘American Dream’ 
zijn t/m 28 mei 2014 in de publiekshal van te zien.

Expositie ‘Thuis in Heemstede’ 
Tot 10 april a.s. is de foto expositie ‘Thuis in 
Heemstede’ nog te zien in de Burgerzaal. Deze 
expositie brengt op een andere manier in beeld wat 

(kandidaat)raadsleden verbindt met Heemstede. 
U bent van harte uitgenodigd om tijdens 
openingstijden van het raadhuis de exposities te 
komen bewonderen.



Subsidies beschikbaar voor lokale 
activiteiten
Wilt u een activiteit voor de hele buurt 
organiseren? Een activiteit organiseren 
die het sporten stimuleert? Of wilt u iets in 
Heemstede op het gebied van archeologie 
ondernemen? Voor deze activiteiten is 
een subsidiebudget beschikbaar. Mogelijk 
komt uw initiatief in aanmerking voor een 
subsidie.

Neem voor meer informatie over deze subsidies 
contact op met de heer Koen Siegrest van
de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 
548 56 79 of via de e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

Meer weten?
Uw subsidieverzoek moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Lees alles hierover op 
www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede, Subsidies’. 
U kunt hier ook een aanvraagformulier
downloaden.

Verkiezing Europees 
Parlement 22 mei
De verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. In 
Nederland wordt de eerstvolgende verkiezing voor 
het Europees Parlement gehouden op 22 mei 2014. 
Lees alles hierover op www.heemstede.nl bij Politiek 
en Organisatie, verkiezingen 2014.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling 

wabonummer 10913, ontvangen 24 maart 2014. 
- t.h.v. Franz Lehárlaan 121 het kappen van 1 iep 

wabonummer 10993, ontvangen 25 maart 2014.
- Von Brucken Focklaan 31 het kappen van 

1 conifeer en 1 spar wabonummer 11024, 
ontvangen 27 maart 2014. 

- Raadhuisstraat 67 het wijzigen van een gevel 
wabonummer 10316, ontvangen 25 maart 2014. 

- Binnenweg 167 het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 11028, ontvangen 27 maart 2014. 

- Claus Sluterweg 4 het kappen van 1 
paardenkastanje wabonummer 11032, ontvangen 
27 maart 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van 

lichtreclame wabonummer 10151, ontvangen 6 
februari 2014. 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)
- Claus Sluterweg 4 het kappen van 1 paardenkas-

tanje wabonummer 11032,verzonden 4 april 2014. 
- Herenweg 39D het kappen van 3 bomen 

wabonummer 10231, verzonden 4 april 2014. 
- Professor Asserlaan 27 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 10555, 
 verzonden 4 april 2014. 

- Binnenweg 16 het wijzigen van reclame 
wabonummer 10322, verzonden 4 april 2014. 

- Lindenlaan 67 het verhogen van het dak, het 
maken van een erker en plaatsen dakkapel op het 
zijdakvlak wabonummer 10228, verzonden 4 april 
2014. 

- Oosterlaan 12 het plaatsen van een erfafscheiding 
wabonummer 10722, verzonden 4 april 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Sportparklaan 10 brandveilig gebruik voor een 

jeugdweekend per jaar met 2 overnachtingen 
in het clubgebouw van sportvereniging VEW, 
verzonden 4 april 2014. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Handhavingsacties
Fietsen Van der Waalslaan en Spaarnzichtlaan
De volgende fietsen, die niet in rijtechnische staat 
waren, zijn in opdracht van het college van de weg 
verwijderd (bestuursdwang):
- een grijze Pointer fiets aan de Van der Waalslaan 

naast de school de Ark (doorgang naar 
Romeinlaan) met 2 lege banden

- een blauwe Lavorit fiets aan de Spaarnzichtlaan 
hoek Binnenweg met 2 lege banden en zonder 
zadel

De fietsen worden tot en met 3 juli 2014 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Als de fiets 
niet wordt opgehaald, zal het college de fiets 
vernietigen of om niet overdragen.

Fiets Meijerslaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een blauwe, Gazelle Bahia, fiets aangetroffen op 
de Meijerslaan ter hoogte van huisnummers 154 
t/m 256. De fiets is niet in rijtechnische staat het 
achterwiel is verbogen. Tevens is het achterlicht 
defect.
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 20 
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.

Vaartuig zonder melding in 
gemeentelijke haven
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een donkerblauwe speedboot  aangetroffen in de 
gemeentelijke haven langs de zijde van Havenstraat 
ter hoogte van huisnummer 53. De gemeentelijke 
haven is in de Verordening openbaar water 
Heemstede (artikel 3 en 4) uitgezonderd om een 
ligplaats in te nemen met een pleziervaartuig. 

Sloep in Houtvaart aan de P.C. Hooftkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een sloep aangetroffen in de Houtvaart ter hoogte 
van P.C. Hooftkade 9. Dit vaartuig is aangelegd aan 
grond dat 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).
De eigenaar van bovengenoemde vaartuigen krijgt 
tot en met 16 april 2014 de gelegenheid om 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen dan 
wel een ligplaats in te nemen waar dit met een 
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.



Nieuwe regelgeving
- Op 25 maart 2013 heeft het college 

van burgemeester en wethouders de 
Beleidsregels toepassing Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (beleidsregels 
Schulddienstverlening) vastgesteld. 

- Op 20 februari 2014 heeft de raad de 

Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 
gemeente Heemstede 2014 vastgesteld en de 
Telecommunicatieverordening 2010 ingetrokken. 
Bij besluit van 7 januari 2014 heeft het college de 
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 
aangewezen als toezichthouders als bedoeld in 

artikel 17 van de Verordening werkzaamheden 
kabels en leidingen gemeente Heemstede 2014.

Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.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’.

Heemstede - Door het vroege 
voorjaar zijn de amfibieën al heel 
actief. U kunt het op vrijdag 18 
april van 19.00 tot 20.30 uur op 
de buitenplaats Leyduin bekijken 
met boswachter Jeroen Engel-
hart van Landschap Noord-Hol-
land. Op zoek naar kikkers, pad-
den en salamanders!
Amfibieën zijn wonderlijke die-
ren die soms op het water en 
dan weer op het land leven. In 
de winter past hun bloedsom-
loop zich aan de lage tempera-
tuur aan en gaan ze in winter-
slaap. Inmiddels zijn ze door de 
heerlijke temperaturen van de 
afgelopen tijd weer heel actief. 
Ze zoeken het water op waar ze 
zijn geboren. Daar zetten ze hun 
eieren af. Met een beetje geluk 
zien we paddensnoeren  van de 
pad of het kikkerdril van de kik-
ker. Op de buitenplaats Leyduin 
komen de kleine watersalaman-

der, de bruine en groene kikker 
en de gewone pad voor. Ook de 
rugstreeppad. Een bijzondere 
soort die zich in het voorjaar dui-
delijk laat horen. De boswachter 
weet er alles van. Ook voor kin-
deren een leuke excursie.
Kosten: 7,-, kinderen tot 12 jaar 
3,-. Beschermers 4,-, hun kinde-
ren tot 12 jaar mogen gratis mee. 
Aanmelden via www.gaatumee.
nl  Nadere informatie op 088-
0064455 (tijdens kantooruren).
Vertrekpunt: Leidsevaartweg 
tussen nummer 49 en 51, 2106 
NB Heemstede. Neem de afslag 
over het spoor.  Vanaf het par-
keerterrein is het 5 minuten lo-
pen naar het huis Leyduin.  De 
route staat aangegeven. Huis 
Leyduin is een half uur voor de 
excursie open. U wordt daar op-
gehaald door de excursieleider. 
Er is koffie, thee en limonade te 
koop.

Amfibieën volop in actie 
op de buitenplaats Leyduin

Een paartje groene kikkers. Fotograaf Henk van Bruggen.

Een fleur op dag
Regio - De tuin opfleuren, zodat 
het een uitnodigende plek zou 
worden voor de bewoners. Dat 
was het doel  van de NL-doet 
actie dit jaar van de bescherm-
de woonvorm Zuidwijk (RIBW K/
AM) in Bennebroek. Achterlig-
gend idee was om familie van de 
bewoners van Zuidwijk meer te 
betrekken bij de activiteiten. En 
dat is meer dan gelukt.

Mede dankzij Veenman en Vink 
BV, Nelis & Zn’s Bloemboll, Tuin-
centrum  De Oosteinde,  Ton’s 
Dierenspeciaalzaak (allen uit 
Hillegom) en de mensen die vrij-
willig geholpen hebben is de 
tuin een plek geworden waar het 
goed toeven is.  Van de subsidie 
van het Oranjefonds is een kip-
penhok aangeschaft en andere 
tuinmaterialen. En wat misschien 

nog wel het belangrijkste is: de-
ze dag heeft drie tuinvrijwilligers 
(familieleden) opgeleverd  om 
het zo te houden.
De inwendige mens werd tijdens 
deze dag verzorgd door Turbo 
cafetaria en Versmarkt Jeroen 
van der Weijden. Om na afloop 
de schrale handen te verzorgen 
had Mediq Apotheek Heemste-
de verzorgende  crèmepjes  ge-
leverd.
Het was een hartverwarmende 
dag waarin mensen die elkaar 
nooit hebben ontmoet, op een 
enthousiaste manier hebben sa-
mengewerkt met een mooi re-
sultaat.

Regio - In het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 5 zal 
een kleine collectie foto’s van 
Hanneke Aalbers te zien zijn 
met als belangrijkste onder-
werp Azië. Hanneke Aalbers 
is een fotografe met oog voor 
schoonheid vooral in het detail. 

Haar hele leven is fotografie al 
haar hobby. Zij heeft haar ca-
mera altijd bij zich. Haar inte-
resse voor mensen, dieren, na-
tuur en kunst (vooral architec-
tuur) ontwikkelde zich steeds 
verder en resulteert nu o.a. in 
deze tentoonstelling. De ope-
ning is op donderdag 17 april 

a.s. om 20.00 uur. Zaal open 
19.45 uur. 

U kunt de foto’s bezichtigen 
van vrijdag 18 april t/m dinsdag 
3 juni 2014. Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 8.30-
12.30 uur en woensdagmiddag 
van 13.30-16.30 uur.

Azië in expositie Hanneke Aalbers




