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Heemstede herdenkt en viert

Werk aan de Herenweg 

Vraag voor 23 mei een ligplaatsvergunning aan 

Afgelopen zaterdag 4 mei vond de jaarlijkse 
dodenherdenking plaats. In een indrukwekkende stille 
tocht liepen bestuurders, veteranen en vele inwoners 
naar het Vrijheidsbeeld. Zoals elk jaar leverden de scouts 
van Wabo scoutinggroep een grote bijdrage aan de 
herdenking.

Bevrijdingsloop
Na de herdenking vertrokken medewerkers van de 
gemeente Heemstede en veteranen naar Wageningen 
om daar het bevrijdingsvuur op te halen.  
Na middernacht hebben lopers en fietsers dit vuur in 
een estafetteloop naar Heemstede gebracht. Rond 
9.00 uur is het vuur overhandigd aan burgemeester 
Marianne Heeremans. Het bevrijdingsvuur staat 
symbool voor leven in vrede en vrijheid.  
Zo’n 1600 deelnemers van 60 gemeenten deden  
mee aan dit evenement.

Deze week is het werk aan de Herenweg tussen het 
Willem-Alexanderplein (rotonde Kerklaan) en de 
kruising Van Merlenlaan afgerond. Van 3 mei 2013 
tot half juli wordt het deel tussen Van Merlenlaan 
en Rijnlaan aangepakt. Kijk voor actuele informatie 
over wegwerkzaamheden op www.heemstede.nl/
werkaandeweg.

Voor een boot aan de openbare grond kunnen 
inwoners van Heemstede sinds de vaststelling in de 
gemeenteraad van 28 maart een ligplaatsvergunning 
aanvragen (€ 59,50 euro). Heeft u op dit moment een 
boot aan de openbare grond? Vraagt u de vergunning 
dan aan vóór 23 mei 2013 zodat de gemeente uw 
aanvraag mee kan nemen in de toewijzing van een 
ligplaats.  

Meer informatie? Kijk op www.heemstede.nl

Burgerjaarverslag over 2012
In het burgerjaarverslag, dat jaarlijks verschijnt, staat 
hoe de gemeente in het afgelopen jaar is omgegaan 
met burgerparticipatie, dienstverlening en bezwaren 
en klachten. Het burgerjaarverslag over 2012 staat nu 

op www.heemstede.nl. Heeft u geen internet en wilt 
u het burgerjaarverslag graag lezen? Dan kunt u een 
uitgeprinte versie afhalen bij het raadhuis.

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:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
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 eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag 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: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Woensdag 22 mei: 
Energie-
duurzaamheidscafé

Commissievergaderingen mei 

Op woensdag  
22 mei bent u 
van harte welkom 
vanaf 19.30 
uur in de Luifel 
aan de Herenweg 
voor het eerste energie-duurzaamheidscafé. 
Wethouder Duurzaamheid, Jur Botter, opent de avond 
en geeft een demonstratie van de zonatlas. Verder 
volgen er presentaties over mogelijkheden rondom 
zonnepanelen en over het duurzaam bouwloket 
dat vanaf 22 mei beschikbaar komt. U kunt zich 
aanmelden via inf@casca.nl. De entree is gratis.

Op 14, 15 en 16 mei komen de raadscommissies 
Samenleving, Middelen en Ruimte bijeen in het 
raadhuis. Raadscommissies zijn bedoeld voor 
het vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als u dat 
wilt ook uw mening geven over onderwerpen. 
Hieronder een greep uit de onderwerpen die in 
mei worden behandeld: o.a. brandweer, kinder- 
en generatietuin in Groenendaal en parkeer- en 
verkeersonderzoek Vomar. 

De commissie Samenleving komt op dinsdag 14 
mei om 20.00 uur bijeen. Op de agenda onder meer 
de jaarrekening en het jaarverslag van Paswerk.
De vergadering van de commissie Middelen 
vindt plaats op woensdag 15 mei om 20.00 uur. 
De commissie bespreekt onder meer het concept 
Repressief Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 
2013. Dit plan beschrijft de mate waarin de brandweer 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
-  Jan van Goyenstraat 2 het verbouwen van een winkel 

naar een horecabedrijf en het plaatsen van reclame 
wabonummer 4588, ontvangen 24 april 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Rijnlaan 80 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak wabonummer 4000, verzonden 
3 mei 2013. 

-  Landzichtlaan 45 het uitbreiden van een woonhuis 
wabonummer 3330, verzonden 6 mei 2013. 

-  Johannes Vermeerstraat 13 het kappen van 1 berk en 
1 larix wabonummer 4219, verzonden 6 mei 2013. 

-  Glipperweg 32 het plaatsen van een erfafscheiding 
wabonummer 3587, verzonden 6 mei 2013. 

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 144 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 3792, verzonden 6 mei 
2013. 

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijken  
bestemmingsplan (Reguliere procedure)
-  Nijverheidsweg 40 het plaatsen van een hekwerk 

wabonummer 4303, ontvangen 5 april 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

in de regio kan voldoen aan de opkomsttijden.
Verder gaat het onder meer over de benoeming van 
een accountant voor de jaren 2013, 2014 en 2015.
De commissie Ruimte vergadert op donderdag  
16 mei vanaf 20.00 uur. De commissie bespreekt 
onder meer het plan om in Wandelbos Groenendaal 
een kinder- en generatietuin aan te leggen. Ook het 
ontwerpbestemmingpslan Woonwijken Zuid en West 
komt aan de orde; na behandeling in de commissie 
Ruimte wordt dit ter inzage gelegd. Verder wordt 
gesproken over het concept Groenbeleidsplan 
Heemstede 2014. De commissie wordt gevraagd zich 
onder meer uit te spreken over het plan om de regels 
voor het kappen van bomen te vereenvoudigen. 
Het parkeer- en verkeersonderzoek naar een 
locatie van de Vomar staat ook op de agenda; de 
PvdA heeft hier enkele vragen over. De resultaten 
van het onderzoek worden verwerkt in het 
haalbaarheidsonderzoek, dat in juni wordt besproken 
in de commissie Ruimte.

Straatspeelavonden
Op 2 mei 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan Stichting 
Casca voor het houden van diverse straatspeelavonden.

Straatspeelavonden zullen plaatsvinden van 18.30 uur 
tot 20.30 uur op:
-  Dinsdag 14 mei 2013 op het plein achter BS de 

Evenaar in de Geleerdenwijk
-  Woensdag 15 mei 2013 op het Rhododendronplein 

(aan de noordzijde)
-  Donderdag 16 mei 2013 op het speelterrein aan de 

Meerweg 
-  Dinsdag 21 mei 2013 bij het speelterrein aan de 

Floradreef
-  Donderdag 23 mei 2013 bij het speelterrein aan het 

Jan Miense Molenaerplein
-  Dinsdag 28 mei 2013 op de speellocatie aan het 

ResNovaplein
- Donderdag 30 mei 2013 in de Zeelandlaan 
-  Vrijdag 31 mei 2013 bij de voetbalkooi aan de Roosje 

Voslaan
- Dinsdag 11 juni 2013 in de Ooievaarslaan
-  Dinsdag 18 juni 2013 op het pleintje aan de Linge in 

de Rivierenwijk

Overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, is toestemming 
gegeven de onderstaande weggedeeltes van 17.30 tot 
21.30 uur voor alle verkeer af te sluiten:
-  Woensdag 15 mei 2013 de parkeerplaatsen aan de 

noordzijde van het Rhododendronplein
-  Dinsdag 21 mei 2013 de Floradreef (stukje langs 

speelterrein) tussen de Joh. Rosenkrantzlaan en de 
Jan Dixlaan

-  Dinsdag 28 mei 2013 de parkeerplaatsen die direct 
gelegen zijn aan de speellokatie op het ResNovaplein

-  Donderdag 30 mei 2013 de Zeelandlaan tussen de 
Overijssellaan en de Brabantlaan

-  Vrijdag 31 mei 2013 de parkeerplaatsen aan 
de noordzijde van de voetbalkooi in de Roosje 
Voslaan. De openbare weg blijft toegankelijk om de 
achtergelegen straten te bereiken

-  Dinsdag 11 juni 2013 de Ooievaarlaan tussen de Jan 
van Gentlaan en de Pelikaanlaan

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Uitschrijving GBA

Nieuwe Verordening 
incidentele subsidies 
buurtactiviteiten 
2013

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  G. van Wijnen, geb.08-04-1979, Goeman 
Borgesiusstraat 2 (briefadres), per 3 april 2013.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad de 
Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 
2013 vastgesteld. De Verordening is met ingang van 
1 mei 2013 in werking getreden. Per die datum is de 
Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 
2012 ingetrokken. 
De Verordening ligt tot en met 31 juli 2013 ter inzage 
op het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.



Agenda’s
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 14 mei 2013 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.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

14 mei 2013
- Spreekrecht burgers
-  Jaarverslag en jaarrekening 2012 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
(A-stuk)

-  Verlichting tennispark Groenendaal (C-stuk o.v.v. VVD, 
CDA en GroenLinks)

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
-  Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 15 mei 2013 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.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

15 mei 2013
- Spreekrecht burgers
-  Concept repressief dekkingspan brandweer 

Kennemerland 2013 (B-stuk)
- Jaarrekening VRK (A-stuk)
-  Begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

(A-stuk)

-  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Kennemerland (A-stuk)

-  Jaarrekening 2012 gemeente Heemstede (A-stuk)
-  Benoeming accountant voor de boekjaren 2013, 

2014 en 2015 (A-stuk)
-  Wijziging verordening heffing en invordering van 

leges 2013 (A-stuk)
-  De schuldpositie van de gemeente Heemstede 

(B-stuk)
-  Profielschets secretaris rekenkamercommissie
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 16 mei 2013 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.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

16 mei 2013
- Spreekrecht burgers
-  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning kinder- en generatietuin in 
wandelbos Groenendaal (A-stuk)

-  Ontwerpomgevingsvergunning, ingebruik-
gevingsovereenkomst en overeenkomst planschade 
kinder-/generatietuin in wandelbos Groenendaal 
(B-stuk)

-  Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Zuid en 
West (B-stuk)

-  Concept Groenbeleidsplan Heemstede 2014 (B-stuk)
-  Openbare Verlichting, mogelijkheden voor 

energiebesparing (motie ‘verlicht de verlichting’)
- Onderhoud wegen 2013 o.v.v. GroenLinks (C-stuk)

-  Parkeer- en verkeersonderzoek naar nieuwe locatie 
Vomar o.v.v. PvdA (C-stuk)

- Overzicht Bouwprojecten mei 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 16 mei 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de intrekking en 
terugvordering van een uitkering op grond van de 
Wwb - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
aanvraag om een ov-taxipas - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
supermarkt aan de Glipper Dreef 105 - 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. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07.

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, tel. (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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 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 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 beroepschrift 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’.




