
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 april 2014

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
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Nieuw bestuur
Collegeakkoord 2014-2018

Koningsdag 
Koningsdag krijgt op zaterdag 26 april een 
feestelijke start met de aubade bij het raadhuis. 
Deze bijeenkomst op het Raadhuisplein vindt 
plaats van 9 tot 10 uur. U wordt van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het 
complete programma van Koningsdag leest 
u in de Oranjekrant die binnenkort huis-aan-
huis wordt verspreid. Kijk voor het complete 
programma op onze gemeentelijke website 
www.heemstede.nl.

Heemsteeds Burger Belang (HBB), VVD en 
CDA zullen samen het nieuwe college van 
Burgemeester en Wethouders (B&W) gaan 
vormen. Het collegeakkoord werd dinsdag 
15 april gepresenteerd. Het college van B&W 
zal naast burgemeester Marianne Heeremans 
bestaan uit: Remco Ates (HBB), Pieter van 
de Stadt (VVD) en Christa Kuiper (CDA). De 
wethouders worden tijdens de vergadering op 
donderdag 24 april benoemd door de raad.

HBB, VVD en CDA hebben een akkoord opgesteld 
dat het gemeentelijke beleid voor de komende vier 
jaar op hoofdlijnen weergeeft. Met 12 zetels steunt 
het nieuwe college op een meerderheid in de 
gemeenteraad (totaal) 21 zetels.
Zoals bekend werd na de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart HBB de grootste partij. 
De zetelverdeling in de raad is: 

Scholenproject Adopteer een monument
Symbolische overdracht 
oorlogsmonument Vrijheidsdreef
Op vrijdag 11 april hebben leerlingen van 
groep acht symbolisch het monument aan de 
Vrijheidsdreef overgedragen aan leerlingen 
van groep zeven. Dit gebeurde in het kader 
van het landelijke project ‘Adopteer een 
monument’, een initiatief van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei en de gemeente Heemstede. 

Burgemeester Marianne Heeremans en wethouder 
Onderwijs Jur Botter ontvingen een afvaardiging 
van de scholen in de burgerzaal. Dit jaar vond voor 
de 27ste keer de plechtige bijeenkomst plaats 
rondom de herdenking. Centraal staat het thema 
‘Vrijheid geef je door’. Kinderen van basisscholen 
de Evenaar, Jacobaschool, Valkenburgschool, 
Crayenesterschool, Ark, Bosch en Hovenschool en 
de Voorwegschool verzorgden een presentatie. 

HBB: 5, D66: 5, VVD: 4, CDA: 3, GroenLinks: 2, PvdA: 2.
Kijk voor de hoofdlijnen van dit akkoord en de 
portefeuilleverdeling op www.heemstede.nl 
bij Politiek en Organisatie.

Christa KuiperRemco Ates Pieter van de Stadt



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- W. Denijslaan 35 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 11051, 
ontvangen 28 maart 2014. 

- Achterweg 19A het verwijderen van een 
gedeelte van de bestaande houten kerkbanken 
en het herplaatsen van banken op het balkon 
wabonummer 11055, ontvangen 28 maart 2014. 

- Herenweg 115 het plaatsen van een verwijsbord 
wabonummer 11057, ontvangen 28 maart 2014. 

- Burgemeester van Doornkade 5 het kappen van 
2 coniferen en 1 esdoorn wabonummer 11060, 
ontvangen 28 maart 2014. 

- Alberdingk Thijmlaan 53 het kappen van 1 
conifeer wabonummer 11062, ontvangen 31 
maart 2014. 

- P.C. Boutenskade 4 het uitbreiden van een 
woonhuis wabonummer 11113, ontvangen 1 april 
2014. 

- Kastanjelaan 15 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 11123, ontvangen 2 april 2014. 

- Lorentzlaan 42 het plaatsen van een dakopbouw 
en het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak wabonummer 11135, 
ontvangen 2 april 2014. 

- Kemphaanlaan 15 het kappen van 1 naaldboom 
en 1 loofboom wabonummer 11226, ontvangen 4 
april 2014. 

- Jan van Goyenstraat 2 het plaatsen 
van terrasmeubilair aan de voorzijde t.b.v. een 
lunchroom wabonummer 11351, ontvangen 11 
april 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Bosboom Toussaintlaan 62 het vergroten van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10678, ontvangen 7 maart 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.

- Jan van Goyenstraat 2 het plaatsen 
van terrasmeubilair aan de voorzijde t.b.v. een 
lunchroom wabonummer 11351, ontvangen 11 
april 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)
- Von Brucken Focklaan 31 het kappen van 

1 conifeer en 1 spar, wabonummer 11024, 
verzonden 11 april. 

- Crayenestersingel 55 het kappen van 1 linde 
wabonummer 10852, verzonden 11 april 2014. 

- Lorentzlaan 95 het kappen van 1 pinus, 1 els en 
1 ceder wabonummer 1085, verzonden 11 april 
2014. 

- Binnenweg 167 het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 11028, verzonden 11 april 2014. 

- Heemsteedse Dreef 51 het kappen van 1 
naaldboom en 3 loofbomen wabonummer 10865, 
verzonden 11 april 2014. 

- Burgemeester van Doornkade 5 het kappen van 

2 coniferen en 1 esdoorn wabonummer 11060, 
verzonden 11 april 2014. 

- Alberdingk Thijmlaan 53 het kappen van 1 
conifeer wabonummer 11062, verzonden 11 april 
2014. 

- t.h.v. Franz Lehárlaan 121 het kappen van 1 iep 
wabonummer 10993, verzonden 11 april 2014. 

- Binnenweg 104 het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 9992, verzonden 11 april 2014. 
Reguliere procedure

- Glipper Dreef 40 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 10885, 
verzonden 11 april 2014. Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Wandelbos Groenendaal / Groenendaal 6 

wijzigen (uitbreiden) gebruik scoutinggebouw 
ten behoeve van het faciliteren televisieopnames 
(incidenteel) en buitenschoolseopvang in de 
vakantieperiodes ( 2 a 3 x per week tussen 10.30 
en 15.30 uur) WABO-2013.5587, verzonden 11 april 
2014. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
 voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Jan van Goyenstraat 2 het plaatsen 

van terrasmeubilair aan de voorzijde t.b.v. een 
lunchroom wabonummer 11351, ontvangen 11 
april 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
- Op 7 januari 2014 heeft het college van 

burgemeester en wethouders besloten om 
toezichthouders in het kader van de Wet 
basisregistratie personen (Wet BRP) aan te 

wijzen. Lees het volledige aanwijzingsbesluit op 
www.heemstede.nl bij politiek en organisatie, 
vergaderstukken.

- Op 1 april 2014 heeft het college van 

burgemeester en wethouders de Beleidsregel 
peuters+ vastgesteld. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Handhavingsacties
Vaartuig Zandvaart ter hoogte van 
Esdoornkade
De bijzondere opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een wit 
vaartuig met motor aangetroffen in de Zandvaart 
ter hoogte van de Esdoornkade, neergelegd in 
ligplaats EDK 006 en verplaatst naar EDK 008. Dit 
vaartuig is, zonder vergunning, 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 bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 23 april 2014 de gelegenheid om 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen dan 
wel een ligplaats in te nemen met waar dit aan 
openbare grond met een verkregen 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. 

Fietsen op Binnenweg verwijderd
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
2 fietsen op de Binnenweg ter hoogte van 
huisnummer 7 aangetroffen die niet rijtechnische 
staat zijn. Zij worden in opdracht van het college 
van de weg verwijderd (bestuursdwang).
- een goudkleurige met zwarte fiets (2 lege 

banden). De fiets wordt tot en met 10 juli 
2014 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien de fiets 
niet wordt opgehaald, zal het college de fiets 
vernietigen of om niet overdragen. 

- een grijze Gazelle Solide fiets met rieten mand 
(1 lege achterband). 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 30 
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). Dit betekent dat 
het kabelslot waarmee de fiets is vastgemaakt 
aan een beugel wordt doorgeslepen. 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

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



 

Omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting in Wandelbos 
Groenendaal
Bekendmaking
Ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat met 
ingang van donderdag 17 april 2014 gedurende zes 
weken ter inzage ligt de op 1 april 2014 verleende 
omgevingsvergunning voor het gebruik van het 
gebouw van de Wabo-scouting in het Wandelbos 
Groenendaal (adres: Groenendaal 6) ten behoeve 
van het incidenteel faciliteren van televisieopnames 
en buitenschoolse opvang in de vakantieperiodes 
(2 à 3 keer per week tussen 10.30 en 15.30 uur) in 
afwijking van het bestemmingsplan Landgoederen 
en Groene Gebieden.

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.
OVgroenend6-0201). 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 die niet 

verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend, van vrijdag 18 april 2014 tot en met 
donderdag 29 mei 2014 beroep aantekenen bij 
de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, 
bezwaar maken’.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Haarlem. 
Neem voor meer informatie over het besluit contact 
op met de heer G. Klaassen (023 – 5485765).

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’.




