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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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Bestemmingsplan De Slottuin II 
- Subsidies voor sportstimulering 
 en archeologie

Heemstede ondertekent bijenconvenant
Op dinsdag 18 april 2017 ondertekende wethouder 
Heleen Hooij het bijenconvenant, onder toeziend 
oog van de Heemsteedse imker Pim Lemmers 
(namens de Bijenstichting). 
Met deze ondertekening geeft de gemeente aan 
actief bij te dragen aan de verbetering van de 
leefomstandigheden van de bijen. Heemstede 
doet dit eigenlijk al door het inzaaien en beheren 
van bloemenbermen, zoals op de Herenweg, de 
middenberm van de Glipper Dreef en recent ook de 
Vrijheidsdreef. Ook is het gebruik van bijvriendelijke 
bomen en beplanting toegenomen. Het bestrijden 
van onkruid gebeurt al geruime tijd zonder 
chemische middelen en zelfs het dak van het 
raadhuis biedt plek aan een aantal bijenkasten. 
Vanaf woensdag 19 april deelt de gemeente 
bloemenzaad uit aan bezoekers van de publiekshal, 

ter ondersteuning van het initiatief ‘Landelijke 
Zaaidag’ van Pim Lemmers.

Net zoals vorig jaar organiseert de gemeente 
op Koningsdag ‘oranjefranje’ in de middag van 
15.00 tot 16.00 uur. Traditioneel wordt aan het 
begin van Koningsdag de aubade gehouden. De 
belangstelling voor de aubade is in de afgelopen 

jaren echter sterk afgenomen, mede omdat 
Koningsdag in de schoolvakantie valt. Daarom 
doen we het sinds vorig jaar anders.

Oranjefranje vanaf 15.00 uur
Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
samen met de burgemeester het glas te heffen 
op de Koning. U bent welkom vanaf 15.00 uur in 
het raadhuis voor een praatje, een hapje en een 
drankje met daarbij muziek. Voorafgaand hieraan 
vindt om 14.00 uur een speciale bijeenkomst 
plaats voor alle gedecoreerden uit Heemstede 
waar zij door de burgemeester worden 
toegesproken.

Kijk voor alle informatie en het programma van 
Koningsdag op www.heemstede.nl/koningsdag

Oranjefranje op Koningsdag

Nu lijn 50 tot eind juli niet over de Herenweg rijdt, 
kunt u tijdelijk nog steeds gebruik maken van de 
belbus van Arriva. De belbus rijdt 7 dagen per week 
van 9.00 tot 18.00 uur. Reizigers moeten de belbus 
uiterlijk een uur voor vertrek reserveren via 0900 
1961 (10 cent per minuut). De belbus rijdt zolang 
lijn 50 niet over de Herenweg gaat in verband met 
de werkzaamheden. Het werk duurt tot eind juli.

Haltes en route belbus
De belbus rijdt vanaf de haltes Rijnlaan en Kerklaan 
op de Herenweg richting de halte Wipperplein, waar 
reizigers kunnen overstappen op lijn 50 of R-net 340. 

Extra halte in omleidingsroute lijn 50
Vanwege het werk aan de Herenweg volgt lijn 50 in 
beide richtingen een andere route. 

Om omwonenden van de Herenweg tegemoet te 
komen, rijdt sinds februari de belbus.
Daarnaast is er in de al bestaande omleidingsroute 
van lijn 50 voor de Herenweg (via Glipper Dreef - 
Heemsteedse Dreef - Dreef ) een extra halte 
opgenomen: De Glip.

Meer informatie
Kijk voor alle informatie, inclusief de dienstregeling 
van belbus 550 op www.arriva.nl/zuid-holland. 
Meer informatie over de werkzaamheden op de 
Herenweg vindt u via www.heemstede.nl (Plannen 
en projecten - Herinrichting Herenweg, fase 4).

Alternatief busvervoer voor omwonenden Herenweg
Belbus Arriva



Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor 
activiteiten gericht op sportstimulering en 
activiteiten op het gebied van archeologie. 
Wilt u in 2017 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren, ouderen, minder validen of 
topsporttalenten stimuleert? Voor sportactiviteiten is 
in 2017 een subsidiebudget beschikbaar van  
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er een 
budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. Mogelijk 
komt uw initiatief in aanmerking voor een subsidie 
van de gemeente Heemstede.

Waar moet uw subsidieverzoek aan 
voldoen: 
- de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden 

in de Algemene subsidieverordening Heemstede 
2016, de Bijzondere verordening incidentele 
subsidies sportstimulering 2016 en de Bijzondere 
verordening incidentele subsidies archeologie 
2016. 

- de kortdurende activiteit of het project moet in 
2017 van start te gaan. 

- het subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 
vóór 1 mei 2017 worden aangevraagd.

- aanvragen voor archeologie worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst.

Informatie
Alle voorwaarden, de Algemene subsidieverordening 
Heemstede 2016, de Bijzondere verordening 
incidentele subsidies sportstimulering 2016 , de 
Verordening incidentele subsidie archeologie 2016 
en het aanvraagformulier voor het jaar 2017 vindt u 
op www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’.
Voor meer informatie over deze subsidies kunt u 
contact opnemen met Koen Siegrest van de afdeling 
Welzijnszaken, telefoonnummer 023-5485679 of per 
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 7 april 2017: K. Kokkelkoren, geboren 
 02-11-1991, Leidsevaartweg 53
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze hierop tot 31 mei 2017 reageren door 
contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
023-5485868).

Uitschrijving Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Op grond van artikel 8 Besluit registers 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maakt het 
College van B&W bekend dat zij heeft besloten de 

gegevens van KDV Sense for kids met ingang van 
1 april 2017 te verwijderen uit het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Erfgoedverordening 
Heemstede 2017
Op 30 maart 2017 heeft de raad de 
Erfgoedverordening Heemstede 2017 vastgesteld. 
Hiermee komt de Erfgoedverordening 
Heemstede te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via officielebekendmakingen.nl.

Voorbereiding en uitgangspunten bestemmingsplan 
‘De Slottuin II‘
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening 
aan het bepaalde in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening, bekend dat zij de voorbereiding gaan 
starten van het bestemmingsplan ‘De Slottuin 
II’ door middel van de terinzagelegging van de 
uitgangspunten voor het plan.
Het betreft hier het terrein gelegen tussen de 
Cruquiusweg, de Ir. Lelylaan en het Oude Slot.

Ook maken zij bekend dat naast de uitgangspunten 
geen andere onderzoeken ter inzage worden 
gelegd en dat er geen advies zal worden gevraagd 
aan een onafhankelijke instantie.

Algemene en specifieke uitgangspunten
Voor de bestemmingsplannen in Heemstede 
zijn algemene uitgangspunten geformuleerd die 
voor alle bestemmingsplannen in Heemstede 
gelijk zijn en specifieke uitgangspunten die per 
bestemmingsplan verschillen.
De gemeenteraad heeft de algemene 
uitgangspunten voor alle bestemmingsplannen op 
29 januari 2009 vastgesteld. Nu heeft het college 
een notitie opgesteld waarin de op het terrein 
van De Slottuin II specifieke uitgangspunten zijn 
opgenomen. Deze specifieke uitgangspunten 
zijn mede tot stand gekomen naar aanleiding van 

overleg met het Buurtcomité Nova, Elan Wonen en 
de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed.

Reageren
Met de algemene en specifieke uitgangspunten 
wordt in een vroeg stadium de richting aangegeven 
voor het ruimtelijke beleid voor dit gebied. Er is 
bestemmingsplan in voorbereiding, maar met uw 
mening op dit moment kunt u de gedachtevorming 
over de invulling van het gebied en de inhoud van 
het bestemmingsplan beïnvloeden. 

Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan 
kunt u tot en met 17 mei 2017 een schriftelijke 
reactie sturen naar het college van Burgemeester 
en wethouders (postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of per e-mail: gemeente@heemstede.nl). Reageren 
kan ook mondeling bij één van de contactpersonen 
onder het kopje ‘Meer informatie’.

Inzien van de uitgangspunten
De algemene en specifieke uitgangspunten van 
het bestemmingsplan ‘De Slottuin II’ kunt u vinden 
op www.heemstede.nl > Wonen > Verbouwen > 
Bestemmingsplannen. Ook liggen de stukken ter 
inzage in de publiekshal van het raadhuis.

Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording daarvan 
worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. 
De reactie van de gemeente zal aan alle insprekers 
worden toegezonden. Daarbij wordt aangegeven 
op welke manier uw reactie is betrokken bij de 
opstelling van het ontwerp-bestemmingsplan.

Naar verwachting wordt het ontwerp-
bestemmingsplan ‘De Slottuin II’ eind juni 2017 ter 
inzage gelegd. Op dat moment kunt u weer uw 
mening over het plan geven en zal uw mening 
door de gemeenteraad worden meegewogen in de 
definitieve besluitvorming. Het bestemmingsplan 
wordt volgens planning in het derde kwartaal van 
2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid via telefoonnummer 023 5485783 of met 
mevrouw M. Boor van dezelfde afdeling via 
telefoonnummer 023 5485761.



Verwijdering vaartuig Linge
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen: 

- Een naamloze, blauwgrijze stalen boot in de 
watergang achter Linge 81-82

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 25 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.

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

Markten Jan van Goyenstraat
Op 11 april 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor het 
organiseren van:
- Een kunstmarkt op zondag 18 juni 2017
- Een brocantemarkt op zondag 10 september 2017

Voor het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven voor het 
afsluiten van de Jan van Goyenstraat op 18 juni en 
10 september 2017 van 07.00 uur tot 19.00 uur. 
De Jan van Goyenstraat zal op deze data worden 

afgesloten tussen de Lucas van Leijdenlaan en het 
Adriaan van Ostadeplein.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Borneostraat 12, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 136335, ontvangen 3 
april 2017

- Haringvlietplantsoen 7, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 138200, ontvangen 
4 april 2017

- Spaarnzichtlaan 23, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 137598, ontvangen 4 april 2017

- Laan van Alverna, het plaatsen van een schuifhek 
als erfafscheiding, wabonummer 137886, 
ontvangen 5 april 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Zandvoorter Allee 39, het plaatsen van 3 

dakkapellen, wijzigen pui voorgevel en plaatsen 
trap, wabonummer 121106, ontvangen 16 
februari 2017

- Valkenburgerlaan 58, het uitbreiden van de 1e 
verdieping met dakterras, wabonummer 128864, 

ontvangen 10 maart 2017 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunningen
- Timorstraat 54, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 116651, verzonden 14 april 2017
- Binnenweg 67, het wijzigen van de gevel, 

wabonummer 127263, verzonden 14 april 2017
- Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen van 

een dakkapel met frans balkon (dakopbouw) in 
het achtergeveldakvlak, wabonummer 115058, 
verzonden 14 april 2017

- Heemsteedse Dreef 153, het plaatsen van 
een gazen haag dragende erfafscheiding, 
wabonummer 129225, verzonden 14 april 2017

- Meerweg 47, het kappen van een berk, 
wabonummer 133908, verzonden 14 april 2017

- Vechtlaan 1, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 136339, 
verzonden 14 april 2017

- Binnenweg 149, het wijzigen van reclame 

en vervangen kozijn, wabonummer 118198, 
verzonden 14 april 2017

- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping 
en dakterras op vergunning vrije uitbouw, 
wabonummer 100607, verzonden 14 april 2017

- Willem Klooslaan 15, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 127703, verzonden 14 
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’. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik. 
- Herenweg 113, brandveilig gebruik voor 

woonvoorziening “De Overstap” en het realiseren 
van 2 appartementen, wabonummer 109094, 
ontvangen 10 januari 2017, uitgebreide 
procedure

U kan zienswijzen insturen tot en met 6 weken na 
publicatie. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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’.




