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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 (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

Voortaan gifvrije 
onkruidbestrijding
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4 mei - dodenherdenking
De gemeente Heemstede herdenkt op 
maandag 4 mei allen - burgers en militairen 
- die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of 
vermoord sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties. ’s Avonds is er een stille 
tocht vanaf het raadhuis naar het monument 
aan de Vrijheidsdreef, waar een korte 
herdenkingsceremonie wordt gehouden. 

Programma
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. Om 20.00 
uur wordt twee minuten stilte in acht genomen ter 
nagedachtenis aan de gevallenen. Het programma 
van de avondherdenking en de gedichten worden 
ter plaatse aan de aanwezigen uitgereikt. Voor de 
minder validen is een zitplaats beschikbaar.

Gastspreker Wim de Wagt
Elk jaar vraagt de burgemeester een inwoner 
van Heemstede een toespraak te houden bij de 
dodenherdenking. Dit jaar heeft zij Wim de Wagt 
uitgenodigd als gastspreker bij de ceremonie 
op de Vrijheidsdreef. Wim de Wagt is schrijver, 
kunsthistoricus en journalist, en bestuurslid van 
de Stichting Joods Monument Heemstede. Hij 
schreef onder andere het boek ‘De kunst van het 
herinneren. Een reis langs de verbeelding van 
verdriet en schoonheid.’

Onthulling joods monument
Eerder op de avond, vanaf 18.15 tot 19.10 uur, wordt 
op de Vrijheidsdreef een gedenkteken voor de 162 
joodse oorlogsslachtoffers uit Heemstede onthuld. 

Lintjesregen
Zes inwoners van Heemstede kregen afgelopen 
vrijdag 24 april tijdens de ‘lintjesregen’ een 
Koninklijke onderscheiding opgespeld. Op 
de foto van links naar rechts: Theo Klein, 
Alexander Dortland, Joke Ruitenberg-Alphenaar, 
burgemeester Marianne Heeremans, Rut 
Assendelft, René Wildeman en Rob Ingenhoest.

Dit gedenkteken is geïnitieerd en gerealiseerd 
door de Stichting Joods Monument Heemstede. 
Belangstellenden zijn ook voor deze ceremonie van 
harte uitgenodigd. Het officiële gedeelte begint 
stipt om 18.30 uur.

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).

Estafetteloop
Medewerkers van de gemeente lopen een 
estafetteloop van Wageningen naar Heemstede 
in de nacht van 4 op 5 mei. Op Bevrijdingsdag 
eindigt deze loop om 10.00 uur voor het raadhuis 
in Heemstede waar burgemeester Marianne 
Heeremans de fakkel met het vrijheidsvuur in 
ontvangst neemt. 

Meer informatie over het programma leest u op 
www.heemstede.nl bij Nieuws.

Breng je ‘oude’ spullen naar een van de 
kringloopwinkels of milieustraat in Heemstede!

Spullen niet 
verkocht op 
Koningsdag?



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 47, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 21871, ontvangen 11 april 
2015.

- Zandvoortselaan 69, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 21900, ontvangen 9 april 2015.

- M. Vaumontlaan 18, het uitbreiden van een 
woonhuis en wijzigen gevel, wabonummer 
21922, ontvangen 14 april 2015.

- Azalelalaan 17, het vervangen van een schuur en 

het bouwen van een speelkamer aan de schuur, 
wabonummer 22009.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Linge 54, het wijzigen van de voorzijde van 

het woonhuis, het verhogen van het dak 
van de berging en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 21821, ontvangen 7 april 2015. 
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)
- Zandvoortselaan 145, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 20548, verzonden 24 april 2015.
- Jan van Goyenstraat 2, het plaatsen van een 

terras aan de voorzijde, wabonummer 19232, 
verzonden 24 april 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Gifvrije onkruidbestrijding
Voortaan wordt in Heemstede gebruik gemaakt van 
Ultima als onkruidbestrijdingsmiddel op stoepen 
en wegen. Het gifvrije bestrijdingsmiddel op basis 
van vetzuur wordt in combinatie met thermische 
bestrijding (branden) gebruikt om het onkruid aan 
te pakken. Op 21 april 2015 heeft het college van 
B&W hiermee ingestemd.

Proeven met Ultima
In 2013 en 2014 zijn in Heemstede proeven 
gehouden om de effectiviteit van Ultima te 
onderzoeken. Tijdens de Begrotingsraad op 7 
november 2014 heeft de gemeenteraad besloten 
om vanaf 2015 te stoppen met het tot dan toe 
gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Round-up 
(met de werkzame stof glyfosaat) en een extra 
budget beschikbaar te stellen voor de inzet van 
duurzame alternatieven.

Spuiten, branden en vegen: 
een duurzame combinatie
Verwacht wordt dat een slimme combinatie van 
verschillende bestrijdingsmiddelen het meest 

effectief is. Voor het branden van onkruid op 
stoepen en wegen is een nieuw type brander 
ontwikkeld die werkt op groengas afkomstig 
van gft-verwerking. Door de straatreiniging 
(veegmachine en handkracht) en onkruidbestrijding 
optimaal op elkaar af te stemmen, wordt zo 
min mogelijk Ultima gebruikt. In Heemstede 
voert Meerlanden zowel de straatreiniging als 
onkruidbestrijding op stoepen en wegen uit.

Exposities raadhuis Heemstede

Expositie ‘Artic’
Fotograaf André Gilden laat met de foto expositie 
‘Artic’ verschillende landschappen en dieren zien 
uit Spitsbergen, IJsland, Canada en Japan om de 
verscheidenheid van dit unieke Noordpoolgebied te 
benadrukken. Deze bijzondere expositie is nog tot 
29 mei 2015 in de publiekshal te zien. 

Mini expositie ‘Verrassende vondsten 
in gemeentehuis Heemstede’
In de Burgerzaal is de hele maand mei een mini-
expositie te zien over archeologie. Drie periodes 
staan centraal. De oudste vondsten komen uit 
de Nieuwe Steentijd en zijn 5000 jaar geleden 
gebruikt door de eerste bewoners van het gebied. 

Uit de Middeleeuwen zijn bijzondere vondsten 
te zien van klooster De Hemelpoort en luxe 
gebruiksvoorwerpen van buitenplaats Hageveld 
weerspiegelen het rijke leven uit die tijd. Dus wie 
nog nooit een vuursteenpriem, schedelkraal of 
kolfslof heeft gezien, krijgt nu de kans.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom de verschillende exposities te 
komen bewonderen.

Vrijdag 1 mei
Binnenlopen bij de 
burgemeester
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 1 mei 
2015 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.

Wilt u snel geholpen worden? Als u een 
afspraak maakt, kunt u langskomen 
wanneer het u uitkomt en wordt u 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 ‘Maak een afspraak’.

Afspraak maken 
= niet wachten!



Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 mei 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur   bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom in verband met het aan-
  passen van een overkapping in de 

  voortuin op het perceel Duin en Vaart 25 
  (openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen een besluit van 17 februari 
  2015 met betrekking tot een WOB-
  verzoek (openbaar)
21.00 uur  bezwaar tegen een toegekende 
  vervoersvoorziening (niet openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Raadsbesluiten 23 april 2015
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.

- Beëdiging W. Kleijer als raadslid (D66)
- Benoeming in raadscommissies
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

- ISV-bijdrage opwaardering Oude Kerk
- Vaststellen Verordening Auditcommissie 

gemeente Heemstede 2015
- Vaststellen voorstellen werkgroep begroting
- Vaststelling bestemmingsplan “Havendreef”
- Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs 2015
- Bekrachtigen geheimhouding memo met 2 

bijlagen

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 22 
april 2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- M. Witjas, geboren 05-10-1934, Herenweg 56A.
- R.J. Broekman, geboren 16-10-1957, 
 Bankastraat 6.
- D.M. Janssen, geboren 16-03-1983, 
 Mr. S. Van Houtenstraat 9.
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 4 maart 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- I.G. Lodor, geboren 04-02-1991, Zandvoortselaan 

93.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 12 mei 2015 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
bevinden. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden 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 zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering fiets Frans Lisztlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte damesfiets, merk Basic, met lekke 

achterband en kapot linkerpedaal ter hoogte van 
Frans Lisztlaan 42.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets 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 zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering opgelegde boot Patrijzenlaan 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 21 april 2015 het volgende vaartuig in 
opgelegde staat aangetroffen:
- Een witte stalen roeiboot, zonder naam, op de 

oever van de Glipperzandvaart, ter hoogte van 
Patrijzenlaan 11. 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 18 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van de oever te verwijderen en af te 
voeren. Als het betreffende vaartuig binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 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.

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



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’.




