
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 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

26 april van 9 tot 10
Aubade op 

Raadhuisplein

In deze uitgave:
- Ervaren jurist gezocht
- Inloopochtend burgemeester 
- Vergadering gemeenteraad

Koningsdag 2014 
Op zaterdag 26 april vieren we voor het eerst 
Koningsdag. Elders in deze krant vindt u het 
complete programma. Het complete programma 
staat ook op www.heemstede.nl. Zoals gebruikelijk 
wordt Koningsdag geopend met de aubade bij 
het raadhuis. U wordt van harte uitgenodigd vanaf 
8.45 uur hierbij aanwezig te zijn.

Elektrische apparaten over na de 
vrijmarkt op Koningsdag?
Breng ze naar de milieustraat en maak kans op een dagje uit!
Op Koningsdag verkopen veel kinderen hun 
oude spullen op de vrijmarkt. Mochten er na 
afloop toch nog elektrische apparaten niet 
verkocht zijn, gooi ze dan niet weg, maar 
lever ze in op de milieustraat. Wecycle zorgt 
in samenwerking met Meerlanden en de 
gemeente Heemstede ervoor dat ingeleverde 
elektrische apparaten en spaarlampen 
optimaal worden gerecycled. 

De eerste honderd bezoekers van de milieustraat 
aan de Cruquiusweg die vanaf maandag 28 april 
2014 oude elektrische apparaten en/of spaarlampen 
inleveren, krijgen gratis het spannende jeugdboek 
‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau. Ook worden 
500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk 
uitje voor het hele gezin. Kijk voor meer informatie 
op www.wecycle.nl.

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Irina Pavlik Bakkenes 
en Vladimir Bakum 
(10 april 2014 t/m 30 mei 2014)
In de Burgerzaal zijn in april en mei werken te 
zien van Irina Pavlik Bakkenes en Vladimir Bakum. 
Irina (schilderijen) is gefascineerd door vormen 
en krachtige kleuren van onder andere bloemen 
en planten. De houtsnijwerken van Vladimir zijn 
het resultaat van een lange zoektocht naar de 
geheimen van hout, begonnen in Siberië, gevonden 
in IJmuiden.

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 te zien.

U bent van harte uitgenodigd om tijdens de 
openingstijden van het raadhuis de exposities te 
komen bewonderen.



Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 24 april 2014 
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 24 april 2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef 

Hamerpunten
- Wijziging borgstelling lening College Hageveld
- Basisregistratie Grootschalige Topografie opbouw 

en implementatie

Overige punten
- Benoeming wethouders (incl. bespreking 

Collegeakkoord)
- Benoeming raadsleden (ovb benoeming 

wethouders)
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 24 

april 2014
- 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 9 het graven van een leidingsleuf 

i.v.m. vervangen van nutsvoorzieningen en 
aanleggen afvoer hemelwater wabonummer 
11254, ontvangen 7 april 2014. 

- Anton Mauvestraat 4 het uitbreiden van een 
terrasoverkapping en balkon wabonummer 
11262, ontvangen 7 april 2014. 

- Spoorplein 2 het kappen van 1 abies boom 
wabonummer 11321, ontvangen 9 april 2014. 

- Franz Schubertlaan 9 het kappen van 1 lariks en 1 
den wabonummer 11322, ontvangen 9 april 2014. 

- Herenweg 89 het bouwen van een garage met 
carport en luifel, het kappen van 1 naaldboom 
en het toppen van 4 naaldbomen wabonummer 
11323, ontvangen 9 april 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoorter Allee 30 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 10561, verzonden 
18 april 2014. 

- Johannes Vermeerstraat 14 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 10562, verzonden 18 april 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Reigerlaan 33 het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak wabonummer 10798, 
ontvangen 18 maart 2014.

- Beethovenlaan 35 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 10770, ontvangen 
16 maart 2014. 

- 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Beethovenlaan 35 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 10770, ontvangen 
16 maart 2014. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen, zie: ‘Inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Ervaren jurist 
gezocht
Als ervaren jurist leidinggeven in een 
moderne en slagvaardige organisatie? 
Adviseren over gemeentelijke taken 
en openbare orde en veiligheid in 
Heemstede? 
Gemeente Heemstede zoekt een hoofd 
Algemene en Juridische Zaken voor 
32/36 uur per week. Solliciteer direct 
via www.werkenbijheemstede.nl.

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 302 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner (verzonden: 15 april 2014).
 
Het besluit ligt vanaf 24 april 2014 zes weken ter 
inzage. Bent u het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels parttime zelfstandigen in de 
bijstand
Op 15 april 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders de beleidsregels 
parttime zelfstandigen in de bijstand Heemstede 
2014 vastgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim 
en Voortijdig Schoolverlaten
Bij besluit van 28 november 2013 heeft de 
raad toestemming gegeven tot het aangaan 
van de Gemeenschappelijke Regeling 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
regio ‘West-Kennemerland’. Het college heeft 
de Gemeenschappelijke Regeling vervolgens 

op 24 december 2013 vastgesteld. Ook de 
andere deelnemende gemeenten hebben 
de Gemeenschappelijke Regeling inmiddels 
vastgesteld. De Gemeenschappelijke regeling treedt 
met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 
2014. Tegelijkertijd is de Gemeenschappelijke 
regeling CAReL(centraal meld- en registratiesysteem 
RMC en leerplicht) Zuid- en Midden-Kennemerland 
komen te vervallen. 

Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’
Op 18 februari 2014heeft het college 
van burgemeester en wethouders het 
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ 
gemeente Heemstede 2014 vastgesteld en 

is daarmee het oude Uitvoeringsprogramma 
vervallen.

Uitvoeringsprogramma participatiebudget 
IASZ
Op 25 februari 2014 heeft het college 
van burgemeester en wethouders het 
Uitvoeringsprogramma participatiebudget 
2014 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
vastgesteld. Daarmee is het Uitvoeringsprogramma 
van 2013 vervallen.

Lees de volledige bekendmaking van de nieuwe 
regelgeving in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verkeersbesluit

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2 mei 2014 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 
2 mei 



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’.




