
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 april 2017

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

Vergadering 
gemeenteraad 20 april

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 vindt u belangrijk in een burgemeester? 

Geef uw mening door via 
www.heemstede.nl/nieuweburgemeester

Donderdag 20 april
Workshop ’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert 
op donderdag 20 april van 19.30 (inloop vanaf 
19.15 uur) tot 21.30 uur de workshop ‘Tieners laten 
meewerken’ in het gemeentehuis van Heemstede. 
Deze bijeenkomst is voor ouders van kinderen in de 
leeftijd van 12 tot 16 jaar is gratis. In deze workshop 
wordt aandacht besteed aan enkele oorzaken van 
het niet willen meewerken van tieners. Waar loopt 
u precies tegenaan bij het gedrag van uw kind 
en welke positieve opvoedvaardigheden kunt u  
hierbij gebruiken. Wat zijn de valkuilen en hoe kunt 
u uw kind stimuleren om mee te werken. Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanmelding op 
www.cjgheemstede.nl

Gewijzigde openingstijden Goede Vrijdag en Pasen
Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) zijn wij tot 13.00 uur geopend. 
Op tweede paasdag maandag 17 april zijn wij gesloten.

Heemstede

In deze uitgave:
- Nationale Zaaidag 22 april
- Tentoonstellingen raadhuis in 
 april en mei

Wilt u snel geholpen worden? 
Als u een afspraak maakt, kunt u langskomen 
wanneer het u uitkomt. U wordt direct geholpen 
op het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of voor het aanvragen van een 
bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! Natuurlijk 
kunt u ‘s morgens nog steeds vrij inlopen. Ga naar 
www.heemstede.nl en klik rechts in uw scherm op 
‘Afspraak maken’.

Afspraak maken = niet wachten!



Assisteren bij cursus I-pad 
In het voor- en najaar wordt op maandag van 14-16 
uur bij de Buurttuin in Bennebroek een iPad cursus 
van vijf lessen gegeven. Ben jij geduldig, sociaal en 
vind je het leuk om de docent te assisteren in deze 
cursus, neem dan contact met ons op.

Wandelvrijwilligers
Wie wil met bewoners en cliënten van diverse 
instellingen naar buiten gaan? Meld u aan voor deze 
dankbare activiteit! De wandelingen kunnen zowel 
één-op-één als in groepsverband worden gedaan.

Assistent-huismeester
Wij zoeken een enthousiaste assistent die de 
huismeester wil ondersteunen bij de dagelijkse 
werkzaamheden in een verzorgingshuis.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Heemstede helpt bijen en vlinders op 
Nationale Zaaidag
Vanaf woensdag 19 april 2017 krijgt elke bezoeker 
van de publieksbalie in het raadhuis een zakje 
bloemenzaad van de gemeente.* De gemeente 
steunt hiermee de Nationale Zaaidag op zaterdag 
22 april, een idee van de Heemsteedse imker Pim 
Lemmers.

Zaaien doet zoemen!
Door bloemenzaden uit te strooien in uw tuin of in 
een bak op uw balkon, vergroent u niet alleen uw 
eigen woonomgeving, maar helpt u ook de bijen 
en vlinders. De zaden groeien uit tot bloemrijke 
planten die veel nectar en stuifmeel voor bijen en 
vlinders opleveren. De bijen, vlinders en andere 
insecten bestuiven onze voedselgewassen zodat wij 
ook onze groenten, fruit en noten kunnen eten!

Zaaiprojecten 2017
Recent heeft de gemeente de bermen van de 
Vrijheidsdreef ingezaaid met een bloemenmengsel. 
Tussen 19 en 22 april volgen nog de oever langs het 
weiland aan de Vrijheidsdreef richting de Torenlaan 
in Groenendaal en een groenstrook op het terrein 
van het Oude Slot bij de Ringvaartlaan.
*De actie duurt zolang de voorraad strekt.

Tentoonstellingen 
raadhuis in april en mei
Fokelien Faber
Fokelien Faber exposeert met haar werk in 
de Burgerzaal. Van hergebruikte materialen, 
maakt ze bijzondere en vernieuwende 
kunstwerken. 

Joke Bomert
In de publiekshal hangen foto´s van Joke 
Bomert met als hoofdonderwerpen natuur, 
strand en water.
 
U bent van harte welkom in het raadhuis 
tijdens openingstijden.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 20 april 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
De agendapunten zijn geagendeerd onder voorbehoud 
van de voorbereiding in de vergaderingen van de 
raadscommissies op 11, 12 en 13 april 2017.

- Vaststellen agenda raadsvergadering 20 april 
2017

- Vragenuur
- Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2018 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
- Verruiming ambtelijke sneltoets met gebieden 

met een bijzonder welstandsniveau.
- Uitwerking motie ‘Aan de slag met Big Data’

- Minimabeleid 2017-2018: Meedoen
- Verordening rechtspositie wethouders en 

raadsleden 2017
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

‘Verzamelwet SZW 2017’ en de ‘Wet tot wijziging 
van de Participatiewet en enkele andere wetten 
in verband met het verplichten van beschut werk 
en het openstellen van de Praktijkroute’.  

- Gunning accountantsdiensten 2017-2018 
Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20 
april 2017

- 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 e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering vaartuig Esdoornkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen: 
- Een naamloze, groene stalen boot met witte 

rand, in de Blekersvaart aan de Esdoornkade, op 
ligplaats EDK026.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 19 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 het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt 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.



Verwijdering aanhangwagen Eikenlaan

Festiviteiten Koningsdag

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 6 april 2017 het volgende voertuig 
aangetroffen:
- Een enkelassige aanhangwagen met dichte witte 

opbouw op de parkeerplaats aan de Eikenlaan, 
achter het perceel Julianalaan1. Dezelfde 
aanhanger stond al eerder geparkeerd aan de 
Iepenlaan, ter hoogte van huisnummer 2.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 

andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 6 april 2017 
voorzien van een beschikking. De eigenaar krijgt 
tot en met 13 april 2017 de gelegenheid zijn 
aanhangwagen van de openbare weg te verwijderen. 

De aanhanger mag dus niet verplaatst meer worden 
naar een andere plek op de openbare weg.
Als de betreffende aanhangwagen binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt 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 de aanhangwagen ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Op 10 april 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 en 5:23 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Stichting Nationale Feestdagen Heemstede 
voor het organiseren van diverse activiteiten in 
verband met Koningsdag. 

Voor het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven de volgende 
wegen tijdelijk af te sluiten:

- Van 26 april 2017 17.00 uur tot 27 april 2017 
circa 17.00 uur: de Sportparklaan en de Javalaan 
tussen de Glipper Dreef en de Timorstraat/
Slotlaan (de wegen, in- en uitritten van terreinen 
die uitkomen op de Javalaan en de Sportparklaan 
moeten vrij toegankelijk zijn voor hulpdiensten).

- Op 26 april 2017 van 15.00 uur tot 01.00 uur en 
op 27 april 2017 van 07.00 uur tot 23.00 uur: 
de Jan van Goyenstraat tussen het Adriaan van 
Ostadeplein en het Jan Miense Molenaerplein 
(kruisingen Jan Miense Molenaerplein / Lucas 
van Leijdenlaan en Willem van de Veldekade / 

Adriaan van Ostadeplein moeten vrijgehouden 
worden). 

- Op 27 april 2017 het Wilhelminaplein tussen 
Achterweg/Nicolaas Beetslaan, Camplaan/
Bosboom Toussaintlaan en Cloosterweg/
Molenwerfslaan; 

- Op 27 april 2017 van 12.00 uur tot 20.00 uur de 
Iepenlaan tussen Binnenweg en Lijsterbeslaan.

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

Bijzondere verordening incidentele subsidies Verklaringen 
omtrent gedrag Heemstede 2017
Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad 
de Bijzondere verordening incidentele 

subsidies Verklaringen omtrent gedrag 
Heemstede 2017 vastgesteld. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
officielebekendmakingen.nl

Verkeersbesluiten
Voetgangersoversteekplaats
Het doortrekken van de voetgangersoversteekplaats 
over de ventweg Zandvoortselaan ter hoogte van 
de aansluiting met de Stormvogelweg.

Uitbreiding 30km/uur-zone
Het doortrekken van de 30km/uur-zone op 
de Camplaan vanaf de aansluiting met het 
Wilhelminaplein tot het kruispunt met de Bosboom 
Toussaintlaan.

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 7 
april 2017 zes weken ter inzage in de publiekshal 
van het raadhuis. Bent  u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor:  Inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Melchior Treublaan 2, het kappen van een eik, 

wabonummer 134648, ontvangen 28 maart 2017
- Meerweg 47, het kappen van een berk, 

wabonummer 133998, ontvangen 28 maart 2017
- Laan van Alverna, het plaatsen van een hek met 

schuifpoort, wabonummer 135412, ontvangen 
30 maart 2017

- Fazantenlaan 19, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 136179, ontvangen 31 maart 2017

- Vechtlaan 1, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 136339, 
ontvangen 3 april 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Wasserij Annalaan 97, het maken van een trapgat, 
wabonummer 119285, verzonden 7 april 2017
Helena Kuipers-Rietberglaan 36, het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 121809, verzonden 7 april 2017
Glipper Dreef 191, het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 129884, verzonden 7 april 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’. 



Omgevingsvergunning paardenstal en gebruik terrein 
Groenendaalse bos
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de op 28 maart 2017 verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
stal voor het stallen van pony’s, het plaatsen van een 
hekwerk en het bouwen van een brug, voor het in 
afwijking van het bestemmingsplan “Landgoederen 
en groene gebieden” gebruiken van grond met 
een agrarische bestemming voor het stallen en 
weiden van pony’s anders dan agrarisch en voor het 
vergraven en egaliseren van gronden (aanleggen) 
met ingang van donderdag 13 april 2017 
gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVstalgdbos-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 

juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende die in de voorfase 
een zienswijze heeft ingediend, dan wel een 
belanghebbende die niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend, van vrijdag 
14 april 2017 tot en met donderdag 25 mei 
2017 beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl  Rechtszaak 
beginnen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een 
beroepschrift dient te worden ondertekend en in 
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep. 
Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking 
heeft te worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als 
een belanghebbende die een beroepschrift heeft 
ingediend, in afwachting van de uitkomst van het 
beroep, schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij 

een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl > Rechtzaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. 

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn, tenzij voor één van 
de vergunningen een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend binnen de termijn voor 
beroep. In dat geval dient eerst op dat verzoek te 
zijn beslist. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer M. Jansen, van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, via telefoonnummer 023-5485752 
of per e-mail mjansen@heemstede.nl. 

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’.




