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Op zoek naar materiaal over Wandelbos 
Groenendaal

Afspraak maken = niet wachten! 

Gewijzigde afvalinzameling rond Pinksteren 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het 
toenmalige gemeentebestuur van Heemstede 
de buitenplaats Groenendaal aankocht en 
openstelde als openbaar wandelbos. Een 
landelijk uniek besluit, dat voor veel navolging 
heeft gezorgd en van strategisch belang was. 
Mede door deze aankoop heeft Heemstede 
zijn ‘groene karakter’ weten te behouden. 
Het bos trok toen - en nu nog steeds - veel 
bezoekers uit Heemstede en de wijde omtrek. 
Het is een bijzondere plek voor de hele regio 
en heeft bovendien de status van groen 
monument.

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar wordt op 10 juni 
een tentoonstelling gehouden in de burgerzaal van het 
Raadhuis. In de maanden juni, juli en augustus zullen 
hier bijzondere objecten, foto’s, zelfs dieren, schetsen 
en vondsten van de afgelopen 100 jaar uit het bos te 
zien zijn. De gemeente en de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek zien de collectie graag 
aangevuld met materiaal van inwoners. Want er is vast 
meer. Zo wordt deze tentoonstelling voor en dus ook 
ván de Heemsteedse inwoners.

Oproep
Heeft u nog tastbare herinneringen of foto’s die u  
beschikbaar wilt stellen voor deze tentoonstelling? 
Neem dan voor 31 mei aanstaande contact op via  
gemeente@heemstede.nl. Geef daarbij aan waar het 
om gaat en welke beschrijving erbij hoort. In de week 
erna wordt gekeken wat er in de tentoonstelling wordt 
meegenomen. Vanzelfsprekend krijgt u uw spullen na 
afloop van de tentoonstelling terug.

Op Tweede Pinksterdag 20 mei zamelt De Meerlanden 
geen huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken 
geldt een afwijkende inzameldatum:

- Wijk 1a: restafval 
- Wijk 1b: gft-afval
van maandag 20 mei naar vrijdag 17 mei

Wilt u snel en makkelijk een paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart of een 
bouwvergunning (omgevingsvergunning) 
aanvragen? Maak dan een afspraak. U kunt 
langskomen wanneer het u uitkomt en wordt 
direct geholpen op het afgesproken tijdstip! 
Uiteraard kunt u ook nog steeds ‘s morgens tot 
13.00 uur binnenlopen zonder afspraak. Maar 
een afspraak maken voor  de ochtend of de 
middag betekent dat u niet hoeft te wachten. 

Kijk voor onze openingstijden op www.heemstede.
nl of bij adresgegevens en openingstijden in deze 
HeemstedeNieuws. Mocht u vragen hebben over het 
maken van een afspraak of onze openingstijden, dan 
kunt u contact opnemen met de Publieksbalie via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Tip! 
Volg ons via facebook.com/WandelbosGroenendaal of 
wandelbos.heemstede.nl

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

Dien uw subsidieverzoek in 
vóór 1 juni!
Subsidie 
Buurtactiviteiten

Vraag een ligplaatsvergunning aan voor 23 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.

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking 
voor een subsidie. Te veel mensen hebben 
te weinig contact met andere mensen in 
hun buurt. Dit is jammer, want hoe meer 
mensen u kent in uw buurt, hoe meer u zich 
thuis voelt. Buurtactiviteiten zijn de ideale 
gelegenheidsplaatsen om kennis te maken 
met elkaar. 

De gemeente Heemstede vindt het belangrijk 
dat inwoners zich thuis voelen in hun buurt en in 
hun gemeente. Ze wil initiatieven van inwoners 
ondersteunen en stelt daarom een budget 
beschikbaar van maximaal € 7.500. Dit bedrag is 
beschikbaar voor buurtactiviteiten op het vlak 
van bewegen en duurzaamheid, gericht op het 
bevorderen van de sociale cohesie en de participatie 
van bewoners in een buurt. Maar ook voor het 
verbeteren van de leefbaarheid in een buurt.

Voorwaarden subsidie
Lees alles over de voorwaarden en de verordening 
incidentele subsidie buurtactiviteiten 2013 op onze 
website: www.heemstede.nl. Hier vindt u ook het 
aanvraagformulier voor het jaar 2013.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van de 
afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer  
(023) 548 56 79 of via e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. 

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). Hebt 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. 
Lees alles op www.heemstede.nl.

Toewijzing gebeurt na het verstrijken van de 
inschrijftermijn. Is het aantal aanvragen voor een 
bepaalde plaats hoger dan het aantal beschikbare 
ligplaatsen, dan krijgen bewoners van de betreffende 
wijk voorrang. Als het aantal aanvragen dan nog 
steeds hoger is dan het aantal beschikbare ligplaatsen 
wordt er geloot door een notaris. De loting bepaalt 
ook de volgorde van de wachtlijst voor aanvragers die 
geen ligplaats hebben gekregen.
Per adres wordt voor maximaal één vaartuig een 
vergunning verleend. Echter, de aanvrager die in de 
eigen wijk een ligplaats wil innemen krijgt voorrang. 
Indien meerdere aanvragen voor eenzelfde plaats 
gelijktijdig worden ontvangen, vindt een loting door 
een notaris plaats. Per adres wordt voor maximaal één 
vaartuig een vergunning verleend.

Jonge moedergroep 
Op maandag 27 mei start de jonge 
moedergroep van Kontext. Ben je niet ouder 
dan 25 jaar, heb je 1 of meer kinderen en 
woon je in Zuid Kennemerland, dan kun je 
aan deze groep deelnemen. Deelname aan 
deze groep is gratis maar er wordt wel van je 
verwacht dat je alle bijeenkomsten aanwezig 
bent.

Moeder worden is iets heel bijzonders. Een 
gebeurtenis die je leven ingrijpend verandert, zeker 
als je jong bent. In een serie van 6 bijeenkomsten 
ontmoet je andere jonge moeders waarmee je kunt 
praten over onderwerpen die je bezighouden en leer 
je van elkaars ervaringen.

Tijdens deze bijeenkomsten komen allerlei vragen 
aanbod, zoals: Hoe is het om jong en moeder te zijn? 
Wat komt er allemaal kijken bij het opvoeden van 
je kind? Wat kun je doen ter ontspanning alleen of 
met je kind? Hoe zit het met werk/school? Wat voor 
geldzaken moet je regelen als je moeder wordt? Wat 
verandert er in het contact met de vader van je kindje, 
je familie en vrienden? Hoe maak je nieuwe vrienden?

Lijkt het je leuk en leerzaam om deel te nemen aan 
deze groep? Meld je dan aan bij Riny van den Oever 
via email rvdoever@kontext.nl of  
bel naar 06-46023701.
Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats om je 
te informeren over de groep en om samen met jou te 
kijken of de groep iets voor jou is.

Meer over de voorwaarden en voorschriften rondom 
de vergunning leest u op www.heemstede.nl.

Liggeld
Wanneer de boot in water ligt dat eigendom is van de 
gemeente Heemstede, moet u naast de (eenmalige) 
aanvraag voor een ligplaatsvergunning jaarlijks liggeld 
(precario) betalen. Het liggeldbedrag is afhankelijk 
van de lengte van de boot. Heeft u een boot die aan 
particuliere grond ligt dan hoeft u geen vergunning 
aan te vragen en betaalt u geen liggeld.

Verordening Winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 16 juni 
2013, aan te wijzen als dag waarop de winkels 
voor het publiek in het deelgebied ‘Industrieterrein 
Cruquiusweg’ open mogen zijn. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Omgevingsvergunningen

Wijziging CAR-UWO

Hardloop evenement

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Jan van Goyenstraat 2 het verbouwen van een 

winkel naar een horecabedrijf wabonummer 4588, 
ontvangen 24 april 2013. 

-  Franz Schubertlaan 36 het plaatsen van een 
fietsoverkapping wabonummer 4604.  
ontvangen 26 april 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 299 het kappen van 3 coniferen 
wabonummer 4611. ontvangen 29 april 2013. 

-  Franz Schubertlaan 74 het kappen van 2 naaldbomen 
en 1 meidoorn wabonummer 4648.  
ontvangen 30 april 2013. 

-  Torenlaan 10 het verbouwen van het woonhuis 
(wijziging op eerder verleende vergunning) 
wabonummer 4610. ontvangen 29 april 2013. 

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de 
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de 
gemeente. 

Op 8 mei 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen voor het 
houden van een hardloopevenement genaamd ‘LifeFit 
Heemstede Loop’ op zondag 27 oktober 2013 van 
11.00 tot 14.30 uur.
De start en finish zullen plaatsvinden op het 
parkeerterrein voor de sporthal van Sportpark 
Groenendaal aan de Sportparklaan 16. De Familyrun 
start om 11.00 uur en loopt via de route Sportparklaan, 
Valkenburgerlaan, Voorweg, Achterweg, Meerweg 
weer naar de Sportparklaan. 
De 5 kilometer loop start om 11.00 uur en de 10 
kilometer loop start om 12.00 uur. Beiden gaan via 
de route Sportparklaan, Glipperdreef, Bosbeeklaan, 
Sparrenlaan, Groenendaalsebos, Torenlaan, Herenweg, 
Oudemanslaan, Melchior Treublaan, Ritzema Boskade, 
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Molenlaan, Herfstlaan, 
Voorweg, Achterweg, Meerweg, Sportparklaan.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijken  
bestemmingsplan 
-  Jan van Goyenstraat 2 het verbouwen van een 

winkel naar een horecabedrijf wabonummer 4588. 
ontvangen 24 april 2013. Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Pieter de Hooghstraat 14 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 4260. verzonden 8 mei 2013. 
-  Hunzelaan 6 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak wabonummer 4216. verzonden  
8 mei 2013. 

-  Linge 2 het kappen van 1 dennenboom 
wabonummer 4258. verzonden 8 mei 2013. 

-  Rijnlaan 68 het kappen van 1 boom wabonummer 
4267. verzonden 8 mei 2013. 

-  Frederik van Eedenplein 15 het kappen van 1 prunus 
wabonummer 4426. verzonden 8 mei 2013. 

Hoofdstuk 10d is met terugwerkende kracht met 
ingang van 1 april 2013 gewijzigd. Dit hoofdstuk 
bevat procedures die dienen te worden gevolgd bij 
boventalligheid of bij ontslag wegens ongeschiktheid. 
Daarnaast bevat het hoofdstuk bepalingen over 
uitkeringen bij werkloosheid of gedeeltelijke 

Op zondag 27 oktober 2013 mogen, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, de volgende wegen worden afgesloten 
voor het autoverkeer:
-  De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg t/m 

kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan van ca. 11.55 
uur tot ca. 14.15 uur

-  De Glipperdreef (ter hoogte van de Sportparklaan) in 
noordelijke richting van ca. 11.05 uur tot ca. 11.15 uur

-  Kruispunt Glipperdreef / Sportparklaan in beide 
richtingen van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur en van 
ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

-  De Glipperdreef, in zuidelijke richting, ter hoogte 
van Sportparklaan/Glipperdreef tot en met hoek 
Bosbeeklaan van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur en 
van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

-  De Bosbeeklaan van ca. 12.45 uur tot ca. 13.45 uur
-  De Ritzema Boskade richting Burgemeester van 

Doornkade van ca. 12.40 uur tot ca. 13.45 uur
- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 uur tot ca. 13.55 uur

-  Franz Schubertlaan 12 het kappen van 1 den en  
1 conifeer wabonummer 4494.  
verzonden 8 mei 2013. 

-  Ir. Lelylaan 13 het kappen van 1 berk  
wabonummer 2103XM, verzonden 8 mei 2013. 

-  Herenweg 172 het kappen van 1 beuk  
wabonummer 4546. verzonden 8 mei 2013.

-  Eykmanlaan 1 het kappen van 1 es  
wabonummer 4383. verzonden 8 mei 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 268 het kappen van 2 essen 
wabonummer 4587. verzonden 8 mei 2013. 

-  Franz Schubertlaan 74 het kappen van  
2 naaldbomen en 1 meidoorn wabonummer 4648. 
verzonden 8 mei 2013. 

-  Leidsevaartweg/Boekenroodeweg het aanleggen 
van een ontsluitingsweg wabonummer 4122. 
verzonden 10 mei 2013. 

-  t.h.v. Constantijn Huygenslaan 20 het aanleggen 
van een nieuwe watergang en gedeeltelijk dempen 
sloten wabonummer 4055. verzonden 10 mei 2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

arbeidsongeschiktheid. De wijzigingen liggen tot en 
met 7 augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis. 
De CAR-UWO is na inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’. 

-  Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan van ca. 
12.50 uur tot ca. 13.05 uur 

-  Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/Voorweg 
van ca. 13.00 uur tot ca. 13.15 uur.

De Voorweg, Achterweg en Meerweg zjin tussen 
11.00 en 14.30 uur slecht bereikbaar in verband met 
hardlopers in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fietspad/voetpad. De rijweg wordt 
van het fietspad afgescheiden door rood/wit lint.

Waar het parcours van de Heemstede Loop wegen 
kruist wordt het verkeer (tijdelijk) tegengehouden 
door verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.



Bestemmingsplan ‘Woonwijken noordoost’, Heemstede 
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 
28 maart 2013 het bestemmingsplan ‘Woonwijken 
noordoost’, digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPnoordoost-0201, gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor het gebied tussen de 
Heemsteedse Dreef aan de westzijde, de grens met de 
gemeente Haarlem aan de noordzijde, het Spaarne, 
het Heemsteeds Kanaal en het westelijk deel van het 
bedrijventerrein aan de oostzijde en de Cruquiusweg 
en het Wipperplein aan de zuidzijde.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:
-  het in overeenstemming brengen van het 

toegestane gebruik van het perceel Jan van 
Goyenstraat 33 met de oude situatie door de 
toevoeging van de aanduiding ‘horeca van categorie 
2’;

-  het in overeenstemming brengen van de 
planologische regeling voor het perceel Marisplein 
5 met de feitelijke situatie en met het ter plaatse 
geldende peil, alsmede het uitbreiden van het 
bouwvlak aan de noordzijde met 1,70 meter, 
respectievelijk 6,40 meter met een goot- en 
bouwhoogte van 4 meter;

-  het in overeenstemming brengen van de grens 
tussen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ van het 
perceel Johan Wagenaarlaan 29 met de oude situatie; 

-  het in overeenstemming brengen van de 
bestemmingsregeling van het perceel Pieter 
Aertzlaan 14 met de geldende regels voor het 
bestemmen door de bestemming ‘Maatschappelijk’ 
(M) te wijzigen in ‘Wonen’ (W) en de hierdoor 
vervallen bestemmingsgrens te wijzigen in een 
hoogtescheidingslijn en door aan het gehele 
bouwvlak is de aanduiding ‘maatschappelijk’ (m) toe 
te voegen; 

-  het aanpassen van de omschrijving van 
de begrippen ‘Garage’ en ‘‘Kapopbouw’ en 
het schrappen van het begrip ‘Staat van 
bedrijfsactiviteiten’ in de regels;

-  de aanpassing van artikel 2 (wijze van meten) in 
de zin dat deze ook voor kapopbouwen juist is 
omschreven;

-  de toevoeging aan artikel 6 (Gemengd-14) 
van de regelingen voor het gebruik van 
bijgebouwen en aan-huis-gebonden-beroep en de 
afwijkingsmogelijkheid voor de vestiging van een 
seksinrichting;

-  de toevoeging aan artikel 10 (Recreatie) van het 
bouwverbod voor gebouwen, overkappingen of 
onderbouwingen;

-  het verwijderen uit artikel 15 (Wonen) van onderdeel 
e. in verband met het feit dat het maximum 
bebouwingspercentage voor de betreffende 
percelen is vervangen voor een exacte aanduiding 
van de betreffende erfbebouwing in de verbeelding;

-  het toevoegen aan de artikelen 15.2.7, 15.2.8 en 
15.2.9 van een minimale vrije doorgang van 4 meter, 
conform de oude planologische regeling; 

-  de aanpassing van de tekst van artikel 16 (Leiding-
Gas) als gevolg van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrecht van de Raad van State van 20 juni 
2012; 

-  het in overeenstemming brengen van diverse 
bouwvlakken met de uitgangspunten van de nieuwe 
erfbebouwingsregeling;

-  het in overeenstemming brengen van diverse 
bouwvlakken, goot- en bouwhoogtes en 
hoogtescheidingslijnen met de oude planologische 
regeling; 

-  het in overeenstemming brengen van de begrenzing 
tussen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ voor 
diverse percelen met de oude planologische 
regeling;

-  het vervangen van het maximum 
bebouwingspercentage voor een exacte aanduiding 
van de betreffende erfbebouwing voor de percelen 
Franz Lehárlaan 1 t/m 67, zodat wordt aangesloten 
bij de regeling in overige delen van de gemeente;

-  het toevoegen van de aanduiding ‘jachthaven’ op 
een deel van de groenstrook aan het Heemsteeds 
Kanaal ten oosten van ‘De Heemhaven’, waarmee 
deze in overeenstemming wordt gebracht met de 
oude planologische regeling;

-  het in overeenstemming brengen van de omvang 
van het aanduidingsvlak voor het speelterrein 
aan het Jan Miense Molenaerplein met de oude 
planologische regeling;

-  het in overeenstemming brengen van de 
bestemming van de strook ten noorden 
van Cruquiusweg 1 (Groen) met de 
bestemmingsmethodiek voor de nieuwe 
bestemmingsplannen;

-  het in overeenstemming brengen van de begrenzing 
tussen de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Tuin’van 
het perceel Nijverheidsweg 5-7 met de oude 
planologische regeling;

-  het in overeenstemming brengen van de begrenzing 
tussen de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Water’ ten 
zuiden van de Zwaaihaven aan het Wipperplein met 
de feitelijke situatie;

-  redactionele wijzigingen om onvolkomenheden 
uit het bestemmingsplan te halen en om de 
leesbaarheid van het bestemmingsplan te vergroten.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website van de gemeente Heemstede, 
www.Heemstede.nl en op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke planbestanden 
kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/
index, zoek op Heemstede, klik op ‘STRI2008’, en klik 
vervolgens op de IDN van dit plan (NL.IMRO.0397.
BPnoordoost-0201).  

Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts 
met ingang van 16 mei 2013 voor zes weken voor een 
ieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van vrijdag 17 mei 2013 gedurende 6 weken 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen 
bij de gemeenteraad kenbaar te maken en voor 
belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar 
hebben gemaakt en kunnen aantonen door de 
gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te 
worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Vanaf dat moment is het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken noordoost’ ook van 
kracht.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats



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’.

Je mag weer op straat spelen! 
Sport en spel in 

Heemsteedse wijken
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeelavonden van Casca 
zijn er weer! Het is langer licht en 
dus mogen kinderen ’s avonds 
wat langer buiten spelen. Cas-
ca speelt daar op in door in maar 
liefst 10 wijken, verspreid over 
Heemstede, avonden vol sport 
en spel te organiseren. Of je nu 
4 of 81 jaar bent, er is voor ieder-
een wel wat te doen. De jeugd-
werkers en vrijwilligers nemen 
bergen vol sport- en spelma-
teriaal mee: alle soorten ballen 
die je maar kunt bedenken, ten-
nis- en badmintonrackets, jong-
leermateriaal, minidoeltjes, vol-
leybalnet, jeu de boules, tafel-
tennisbatjes, skateboards, fris-
bees, springstokken en skelters. 
Maar de kinderen kunnen ook 
stelten lopen, hoepelen, elastie-
ken, skippyballen, springtouwen, 
stoepkrijten en nog veel meer. De 
hele buurt kan meedoen. En dat 
allemaal gratis! (Zorgt u wel zelf 
voor begeleiding voor uw kleine 
kinderen?) Op de eerste straat-
speelavond op dinsdag 14 mei in 
de Geleerdenwijk heeft iedereen 
alweer heerlijk gespeeld. De vol-
gende avonden zijn:
•  op woensdag 15 mei in de Bloe-

menwijk op het Rhododendron-
plein; 

•  op donderdag 16 mei in de Indi-
sche Wijk aan de Meerweg; 

•  op dinsdag 21 mei op het Prin-
seneiland aan de Floradreef;

•  op donderdag 23 mei in de 
Schilderswijk aan het Jan Mien-
se Molenaerplein;

•  op dinsdag 28 mei in het Cen-
trum aan het Res Novaplein;

•  op donderdag 30 mei in de Pro-
vinciënwijk aan de Zeeland-
laan;

•  op vrijdag 31 mei in Merlen-
hove bij de voetbalkooi Roos-
je Voslaan (met buurtborrel en 
straatvoetbaltoernooi Heemste-
de Cup 2013 van 20.00-22.00 
uur);

•  op donderdag 11 juni in de Vo-
gelwijk aan de Ooievaarslaan; 

•  en ten slotte op dinsdag 18 juni 
in de Rivierenwijk op het plein-
tje a/d Linge (onderdeel van 
Kijk in de Wijk).

Op deze avonden worden de be-
treffende straten vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Omwo-
nenden krijgen hierover voor-
af bericht. De straatavonden zijn 
van 18.30-20.30 uur en helemaal 
GRATIS!. Dus kom lekker spe-
len en doe mee!  Dit jaar zijn de 
Straatspeelavonden van Casca 
genomineerd voor een Kroonap-
pel van het Oranje Fonds. Uit bij-
na 4.000 aanmeldingen zijn de 
straatspeelavonden gekozen als 
één van de 60 finalisten.

Wat gaat er fout in Heemstede ?
Deze week is het ontwerp-bestemmingsplan 
Woonwijken Zuid en West ter inzage gelegd. Be-
stemmingsplannen zijn belangrijke documen-
ten op de inhoud waarvan de burger moet kun-
nen vertrouwen. Een bestemmingsplan laat zich 
vergelijken met een grondwet, maar dan voor de 
ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Het 
gaat om veel leeswerk meer dan 200 blz . De ge-
meenteraad moet controleren en besturen. Waar-
gemaakt dient te worden dat wij door de gemeen-
teraad worden bestuurd, en niet door de ambte-
naren.

Dit laatste is niet altijd waar, ambtenaren kunnen 
hun kennisvoorsprong wel degelijk uitbuiten.
Het gaat hier om een blok woningen in de Ge-
leerdenwijk: Einthovenlaan 8-20. Deze wonin-
gen zijn in 1970 opgeleverd, zijn (vrijwel) iden-
tiek, tellen alle 2 verdiepingen met een plat dak, 
en zijn geschakeld aan elkaar gebouwd. Dit type 
woningen komt ook in andere wijken van Heem-
stede voor: denk bijv. aan de M. Vaumontlaan en 
Br Jospehlaan. In het huidige bestemmingplan is 
voor de woningen Einthovenlaan 8-20 een max. 
gevelhoogte van 6 m bepaald, doch geen max. 
bouwhoogte. Het huidige plan staat dus een dak-
opbouw op deze woningen toe. In het nieuwe 
ontwerp-plan wordt  ook aan de bouwhoogte een 
maximum van 6 m opgelegd, en zijn dakopbou-
wen dus niet langer toegestaan.

In het nieuwe ontwerp-plan is echter voor één 
woning een uitzondering gecreëerd, een woning 
in genoemde laan die bewoond wordt door een 
gemeenteambtenaar: daarvoor zijn de max. ge-
vel- en bouwhoogte op liefst 9 m gezet. 
De gemeenteambtenaar die daar woont heeft in 
2012 een vergunning aangevraagd om een 3e 
etage op zijn woning te mogen zetten. Dat is niet 

alleen in strijd met het huidige bestemmingplan, 
doch daardoor wordt ook de architectonische 
eenheid van het blok Einthovenlaan 8-20 verbro-
ken en treedt er een verrommeling van de wijk 
in. Deze vergunning heeft de betrokkene gekre-
gen zonder dat de gemeenteraad, verantwoorde-
lijk voor de ruimtelijke ordening in Heemstede,  
daarvoor  de vereiste verklaring van geen beden-
kingen heeft afgegeven. De welstandscommissie 
heeft dat gedaan, waarbij zij gesouffleerd is door 
collega’s van de aanvrager: die commissie heeft 
de welstandscriteria genegeerd, is zich met ruim-
telijke ordening gaan bezighouden en heeft deze 
etageopbouw gefiatteerd als een ‘trendsetter’ die 
navolging zou verdienen.

Er loopt nog steeds een beroepsprocedure tegen 
deze vergunning, voor de Raad van State. De be-
trokken gemeenteambtenaar heeft niettemin de 
vergunde 3e etage vanaf maart 2013 in een ra-
zendsnel tempo op zijn woning gebouwd.  De re-
den voor deze haast zal duidelijk zijn: de opbouw 
moest voltooid zijn voordat dit nieuwe ontwerp-
plan in behandeling kwam. Daarin wordt, ter vol-
tooiing van zijn voorkeursbehandeling, zijn etage-
opbouw gelegaliseerd, wordt deze opbouw be-
stemmingsplanconform en ‘procedureproof’ ge-
maakt. En dat dus voor hem alleen: de overige 
woningen van het blok Einthovenlaan 8-20 mo-
gen volgens dit nieuwe ontwerp-plan zelfs geen 
dakopbouw meer aanbrengen, terwijl dat tot dus-
ver nog wel mocht.

Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om een 
voorkeursbehandeling op het gebied van de ruim-
telijke ordening en dat dit in strijd is met de meest 
elementaire rechtsregels en een vorm van corrup-
tie inhoudt. 
J.H. Panman, Heemstede.

INGEZONDEN




