
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 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

Inloopavond over nieuwe bomen 
Vrijheidsdreef
19 april tussen 19.30 uur en 21.00 uur
Een groot deel van de paardenkastanjes op de 
Vrijheidsdreef is in oktober 2015 gekapt vanwege 
kastanjeziekte. De gemeente wil graag nieuwe 
bomen planten. U kunt meedenken over welke 
bomen dat zouden kunnen zijn. Tot en met 3 mei 
2016 kunt u uw mening geven door een online 
enquête in te vullen op www.heemstede.nl of een 
papieren versie in het raadhuis. Wie een toelichting 
wil op de voorgestelde boomsoorten en op de 
enquête is van harte welkom op de inloopavond op 
19 april 2016 tussen 19.30 en 21.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis.

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.

Twee ontwerpen
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. 

Bijeenkomst overgang 
Alverna 14 april

In deze uitgave:
- Verwijdering fietsen
- Omgevingsvergunningen
- Vergadering gemeenteraad 
 op donderdag 21 april

Oranjefranje op Koningsdag
Traditioneel wordt aan het begin van 
Koningsdag de aubade gehouden. Dit jaar 
hebben we besloten het anders te doen. De 
belangstelling voor de aubade en het feit dat 
deze nationale feestdag in de schoolvakantie 
viel heeft gezorgd voor een afnemend aantal 
belangstellenden.

Dit jaar starten we in de middag met een 
speciale bijeenkomst voor alle gedecoreerden uit 
Heemstede tussen 14.30 en 15.00 uur waar zij door 
de burgemeester worden toegesproken. Deze 
inmiddels gewaardeerde traditie willen wij graag 
blijven voortzetten.

Aansluitend zijn alle inwoners van harte 
uitgenodigd samen met de burgemeester het 
glas te heffen op de Koning. Deze openbare 
ontvangst genaamd ‘Oranjefranje’ duurt tot 16.00 
uur zodat iedereen zich vanaf dat moment kan 
storten op de andere feestelijkheden die in het 
kader van Koningsdag door de Stichting Nationale 
Feestdagen  in Heemstede georganiseerd worden. 
 
Uiteraard zullen wij nagaan of deze nieuwe opzet 
wordt gewaardeerd. Mocht u suggesties hebben 
dan zijn die van harte welkom.    

Kijk voor alle informatie over het 
programma tijdens Koningsdag 2016 
op www.heemstede.nl/koningsdag



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 154, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 36575, ontvangen 28 maart 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 189 + 191, het wijzigen van de 

entree, wabonummer 36150, 
 ontvangen 15 maart 2016
- Valkenburgerlaan 50, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 35590, 
 ontvangen 7 maart 2016
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
bovenstaande aanvragen de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Glipper Dreef 189 + 191, het wijzigen van de 

entree, wabonummer 36150, ontvangen 15 maart 
2016. Belanghebbenden kunnen zienswijzen 
indienen. Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 41, installatie op het dak, 

wabonummer 36689, verzonden 8 april 2016
- Sportparklaan 8, ontheffing voor het gebruik van 

een ruimte voor huiswerkbegeleiding bij MHC 
Alliance (1 jaar met mogelijkheid tot verlenging), 
wabonummer 33150, verzonden 8 april 2016

- Bronsteeweg 2-6, het vervangen van reclame, 
wabonummer 33507, verzonden 8 april 2016

- Nijverheidsweg 16, het plaatsen van een 
spandoekreclame, wabonummer 34874, 
verzonden 8 april 2016

- Cruquiusweg 39C, het plaatsen van 8 lichtmasten 
om het hoofdveld van de sportaccommodatie 
HBC, wabonummer 35475, verzonden 8 april 
2016

Weigering omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Nijverheidsweg 10, plaatsen reclameborden, 

spandoeken en vlaggen, wabonummer 34882, 
weigering omgevingsvergunning, verzonden 

 8 april 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Bijeenkomst over spoorwegovergang Alverna
Donderdag 14 april om 20.00 uur
Op donderdag 14 april om 20.00 uur organiseert 
het college van B&W 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 eenieder van harte uitgenodigd tijdens 
de bijeenkomst in de Burgerzaal mondeling zijn 
mening te geven over de onderzochte opties en 
alternatieven. 

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).

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 april 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

19.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  vergoeding voor de aanschaf of reparatie 
  van een brommobiel (niet openbaar)

20.30 uur bezwaren tegen afwijzing en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de participatiewet 
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een besluit m.b.t. een 
  WOB-verzoek inzake het 
  Havendreef-project (openbaar)

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. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 21 april 
2016 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 21 april 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Huisvesten statushouders
- Vaststelling definitief ontwerp 

wegdekonderhoud Johan Wagenaarlaan

Hamerpunt
- Vaststellen duurzaamheidsjaarverslag 2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 januari 2016
- 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 ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Nieuwe regelgeving
Verlening beleid chronisch zieken en 
gehandicapten tot 1 juli 2016
Op 22 maart 2016 heeft het college de 
indieningstermijn voor aanvragen voor een 

tegemoetkoming in de extra kosten als gevolg 
van chronische ziekte of handicap (op grond van 
de Beleidsregels Minimabeleid) over het jaar 2015 
verlengd tot 1 juli 2016. 

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’.

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Raadhuisstraat, ter hoogte van huisnummers 11a 
t/m 11u
- Een bruine herenfiets, merk Raleigh, 
 met lege banden

Fietsenstalling Waterpark, zijde Van den Eijndekade
- Een zwarte damesfiets, merk Gazelle, 
 zonder voorwiel
 
Fietsenstalling ter hoogte van Heemsteedse Dreef 34
- Een blauw/groene herenfiets, merk Altra, met 

lege banden
- Een bruine damesfiets, merk Peugeot, 
 met lege banden

Fietsenstalling ter hoogte van Wipperplein 37
- Een zwarte damesfiets, merk Hollandia Urban, 

met lege banden
- Een zwarte herenfiets, merk Ranspoor, 
 met lege banden en verbogen stuur

Fietsenstalling flat Blauwvink Overijssellaan
- Een wit/rode damesfiets, merk Maxwell, 
 met lege banden

- Een gele kinderfiets, merk CTB, 
 met lege banden en zadel stuk
- Een blauwe herenfiets, merk Kyoso, 
 met lege banden
- Een zwarte kinderfiets, merk Batavus, 
 met lege banden
- Een zwarte damesfiets, merk Sparta, 
 met lege band en slag in voorwiel

Fietsenstalling flat Groenling Overijssellaan
- Een blauwe damesfiets, merk Rental, 
 met lege banden
- Een groene herenfiets, merk Gazelle, 
 met lege banden

Fietsenstalling flat Geelgors Overijssellaan
- Een crème kinderfiets, merk Sturdy, 
 met lege banden
- Een zwarte damesfiets, merk Union, 
 met lege banden

Fietsenstalling ter hoogte van Kerklaan 1
- Een zwarte damesfiets, merk Popal, 
 met lege banden
- Een zwarte kinderfiets, merk Gazelle, met lege 

banden, losse ketting en verbogen bagagedrager

Fietsenstalling ter hoogte van Kerklaan 41
- Een zwarte damesfiets, merk onbekend, 
 met los spatbord en niet te openen slot

- Een blauwe damesfiets, merk Batavus, 
 met lege band
  
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rij technisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na datum van deze publicatie 
de gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog steeds 
in een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college van 
burgemeesters en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
Heemstede tegen betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemeen telefoonnummer 14023.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
de artikelen 1.8 en 2.1, tweede lid onder l van 
het Activiteitenbesluit en/of artikel 4.5 van de 
Activiteitenregeling, maatwerkvoorschriften op 
aan Veiligheidsregio Kennemerland, gelegen 
aan Nijverheidsweg 42 te Heemstede. De 
maatwerkvoorschriften gelden voor onbepaalde 
tijd en hebben betrekking op het afwijken van 
brandwerendheidseisen en het definiëren van het 
begrip werkvoorraad. 

Inzage
De beschikking ligt tijdens openingstijden van 14 
april tot 26 mei 2016 ter inzage bij Omgevingsdienst 
IJmond en in de publiekshal van het raadhuis.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 26 mei 2016 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 
belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur 
en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken 
liggen tevens ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 
38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl




