
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
-  Extra inzamelcontainer 
 gebruikt textiel in Heemstede
- Identificatieplicht bij stemmen
- Commissievergaderingen

4 mei - dodenherdenking
Op zondag 4 mei vindt bij het monument op 
de Vrijheidsdreef de jaarlijkse dodenherdenking 
plaats. De burgemeester nodigt de inwoners van 
Heemstede uit met gepaste eerbied deel te nemen 
aan de stille tocht. De stoet vertrekt om 19.40 uur 
vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 20.00 
uur bij het monument aan de Vrijheidsdreef. De 
gastspreker is dit jaar mevrouw Marlies Veldhuijzen 
van Zanten, staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport in het kabinet Rutte I. Zij is 
specialist ouderengeneeskunde en heeft in de 
zorg gewerkt als arts, manager, pleitbezorger en 
docent aan de Vrije Universiteit. Ook is zij bestuurslid 
van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen.
Op maandag 5 mei wordt circa 9.30 uur bij het 
raadhuis het bevrijdingsvuur ontstoken. Hardlopers 

Lintjesregen 2014 
Zeven Heemstedenaren kregen afgelopen vrijdag 
een Koninklijke Onderscheiding. Op de foto van 
links naar rechts: mevrouw Emilie Bouwman, 
mevrouw Beate Garrone, de heer Piet Scheele, 

mevrouw Els Scheele, burgemeester Marianne 
Heeremans, de heer Paul Winters, de heer Gerbrand 
Janssen en de heer Peter Janssen.

brengen dit vuur in een estafetteloop in de nacht 
van 4 op 5 mei van Wageningen naar Heemstede. 
Zij worden rond half tien ’s ochtends verwacht. U 
wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 
ontvangst op het Raadhuisplein. 
Kijk voor het volledige programma op 
www.heemstede.nl. 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog wilt herdenken door op 
4 mei halfstok te vlaggen dan wordt dit door 
het gemeentebestuur bijzonder op prijs 
gesteld. Het eerbetoon is vanaf 18.00 uur tot 
zonsondergang (kort na 21.00 uur). 

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 

 In verband met asfalteringswerkzaamheden 
op maandag 5 mei en dinsdag 6 mei 2014 is 
de Leidsevaartweg tussen Zandvoortselaan 
en Amstelbrug afgesloten voor autoverkeer. 

Omleidingsroutes staan met borden aangegeven. 
(Snor)fietsers kunnen gewoon gebruik blijven 
maken van het fietspad langs de Leidsevaartweg.

Leidsevaartweg tussen Zandvoortselaan 
en Amstelbrug afgesloten op 5 en 6 mei



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
- Johannes Vermeerstraat 14 het kappen van 1 

Leylandii wabonummer 11377, ontvangen 15 april 
2014. Reguliere procedure

- Wandelbos Groenendaal het plaatsen van een 
container wabonummer 11392, ontvangen 15 
april 2014. Reguliere procedure

- Leidsevaartweg 125 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
11416, ontvangen 14 april 2014. Reguliere 
procedure

- Binnenweg 96A het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 11457, ontvangen 17 april 2014. 
Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunning
Schouwbroekerstraat 15 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 10860, verzonden 25 
april 2014. Reguliere procedure

- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 10757, verzonden 
25 april 2014. Reguliere procedure

- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van 
lichtreclame wabonummer 10151, verzonden 25 
april 2014. Reguliere procedure 

- Raadhuisstraat 38 het uitbreiden van het 
winkelpand wabonummer 10008, verzonden 25 
april 2014. Reguliere procedure

- Raadhuisstraat 67 het wijzigen van een gevel 
wabonummer 10316, verzonden 25 april 2014. 

Reguliere procedure
- Glipperweg 9 het graven van een leidingsleuf 

ivm vervangen nutsvoorzieningen en aanleggen 
afvoer hemelwater wabonummer 11254, 
verzonden 25 april 2014. Reguliere procedure

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Glipperweg 40A het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak wabonummer 10793, 
ontvangen 16 maart 2014. Reguliere procedure. 
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.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Zeilboot Svenna Glipper Zandvaart
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
zeilboot aangetroffen in de Glipper Zandvaart ter 
hoogte van Patrijzenlaan 3. 

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 7 mei 2014 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel 
een ligplaats in te nemen met waar dit na 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. 

Sinds 1 april 2014 zamelt Stichting Humana gebruikt 
textiel in in de gemeente Heemstede. Hiervoor zijn 
inzamelcontainers geplaatst op 4 locaties:
- Parkeerplaats Roemer Visscherplein
- Parkeerplaats bij Bibliotheek Eikenlaan
- Parkeerplaats zwembad Sportparklaan

- Milieustraat Meerlanden
Begin mei 2014 start een proef om de inzameling 
van gebruikt textiel op wijkniveau makkelijker te 
maken. In de Rivierenwijk wordt een bovengrondse 
verzamelcontainer voor gebruikt textiel geplaatst 
op de parkeerplaats aan de Amstellaan. Dit is een 

locatie waar ook al ondergrondse containers voor 
glas en papier aanwezig zijn. De bovengrondse 
container blijft uiterlijk tot en met 2015 aanwezig. 
Wanneer blijkt de inzamelresultaten succesvol 
zijn, komt op dezelfde locatie een definitieve 
ondergrondse container.

Identificatieplicht bij stemmen
Op 22 mei 2014 worden de leden van het 
Europees Parlement gekozen. U kunt met uw 
stempas stemmen in elk willekeurig stembureau in 
Heemstede. Denkt u er daarbij aan om zowel uw 
stempas als uw identiteitsbewijs mee te nemen? 
Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar 
verlopen zijn (geldig tot 21 mei 2009 of later).

Stemt u voor iemand anders of 
iemand anders voor u?
Ook als u iemand via uw stempas machtigt om voor 

u te stemmen, moet de gemachtigde (een kopie 
van) uw identiteitsbewijs meenemen. Zonder uw 
(kopie) identiteitsbewijs mag de gemachtigde uw 
stem niet uitbrengen en gaat uw stem verloren. Ook 
hierbij geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal vijf 
jaar verlopen mag zijn (geldig tot 21 mei 2009 of 
later).

Kijk voor alle informatie rondom de verkiezing 
Europees Parlement op www.heemstede.nl bij 
Politiek en Organisatie, Verkiezingen 2014.

Extra inzamelcontainer gebruikt textiel in Heemstede

Raadsbesluiten 24 april 2014
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden 

De raad heeft besloten:
Anterieure exploitatieovereenkomst 
Havendreef
Terug naar College voor heronderhandeling.
Geheimhouding op twee bijlagen te bekrachtigen.

Motie D66 PvdA GL en HBB inzake 
Overeenkomst en Woontoren Havendreef
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 
7 stemmen tegen. 
Voor: HBB, D66, GL, PvdA. Tegen: VVD, CDA

Wijziging borgstelling lening College Hageveld
unaniem

Basisregistratie Grootschalige Topografie 
opbouw en implementatie
unaniem

Benoeming wethouders
De raad heeft dhr R.M.F. Ates, dhr P.H. van de 
Stadt en mw C.D.M. Kuiper-Kuijpers benoemd als 
wethouder.

Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging 
raadsleden
Dhr G.J. Brinck (HBB) en mw J.C. Brouwers-
Oosterbaan zijn beëdigd als raadslid

Benoemingen in raadscommissies
unaniem

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
24 april 2014
De afdoening van de ingekomen stukken is 
unaniem vastgesteld.



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’.

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering op 
onderstaande data om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving dinsdag 13 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 13 mei 

2014
- Spreekrecht burgers
- Beleidskadernota Participatiewet 2015 (A-stuk)
- Hulp bij het huishouden 2015 (Wmo) (B-stuk)
- Leerlingenprognose en ruimtebehoefte 

onderwijs 2014 (C-stuk ovv de PvdA en D66)
- Beleidsregel Peuters+ (C-stuk ovv D66)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 14 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Middelen 14 mei 2014
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede (A-stuk)
- Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK) (A-stuk)
- Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK) (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 15 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 15 mei 2014
- Spreekrecht burgers
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 4 woningen Glipperweg 
33-39 (A-stuk)

- Ontwerpomgevingsvergunning en 

verhaalsovereenkomst planschade 4 woningen 
in bestaand gebouw Glipperweg 33-39 (B-stuk)

- Renovatie openbare verlichting 2014 (B-stuk)
- Omgevingsvergunning Wabo-scouting 

Wandelbos Groenendaal (Groenendaal 6) (C-stuk 
o.v.v. VVD)

- Voortgang advies begeleidingsgroep 
Manpadslaangebied

- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 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. 

Fietsen Provinciënlaan en Overijssellaan
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
de volgende fietsen aangetroffen die niet in 
rijtechnische staat zijn:
- een groene fiets met rood spatbord en 

blauw voorwiel aan de Provinciënlaan aan de 
achterzijde van de flat Blauwvink, met 2 lege 
banden. Tevens ontbreekt het zadel;

- een zwarte Delta Nostalgie fiets aan de 
Provinciënlaan aan de achterzijde van de flat 
Blauwvink, met 2 lege banden. Tevens ontbreekt 
het zadel en de kettingkast;

- een blauwe On the road fiets aan de 
Provinciënlaan aan de achterzijde van de flat 
Blauwvink, met 2 lege banden. Tevens is de 

ketting er af;
- een zwarte Om the road, zogenaamde, opoefiets 

aan de Provinciënlaan aan de achterzijde van de 
flat Blauwvink, met een platte achterband en een 
krom voorwiel;

- een zwarte, zogenaamde, opoefiets aan de 
Overijssellaan bij de flat Geelgors, met een platte 
voorband. Tevens is het zadel kapot.

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 eigenaren van deze fietsen krijgen tot en met 

7 mei 2014 de gelegenheid om hun fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat hun 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). 
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 kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.




