
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 mei 2015

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

Lentefeest op 
Kinderboerderij 

‘t Molentje
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Commissie Ruimte bespreekt visie over 
toekomst winkelcentra
Op maandag 18 mei (aanvang 20.00 uur) bespreekt 
de commissie Ruimte de onderwerpen die aan 
bod moeten komen in de visie op de toekomst 
van de winkelcentra in Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig 
te zijn. Veel winkelgebieden in Nederland staan 
onder druk. De visie, die na de zomer wordt 
opgesteld, moet antwoord geven op de vraag: 
Wat is er nodig om de Heemsteedse winkelcentra 
en in het bijzonder de Binnenweg/Raadhuisstraat 
nu en in de toekomst aantrekkelijk en succesvol te 
laten zijn? De onderwerpen waarover de visie gaat 
zijn verzameld door bureau dtnp in samenspraak 
met ondernemers van de winkelgebieden, 
omwonenden en andere belanghebbenden. 

Onderwerpen voor de visie
Bureau dtnp heeft de afgelopen periode in kaart 

gebracht hoe de winkelgebieden er nu voorstaan, 
welke trends van invloed zijn op het winkelen en 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het 
opstellen van de visie. Deze fase 1 wordt afgerond 
met het eindrapport ‘Verkenning winkelstructuur 
Heemstede’, waarin de volgende onderwerpen 
worden genoemd als basis voor de uitwerking van 
de visie:
- Toekomstige functie en positie van de 

winkelcentra
- Stedenbouwkundige structuur en winkelroutes
- Positie en locatie van publiekstrekkers
- Verkeer en parkeren
- Relatie tot het woonklimaat
- Sfeer en beleving van het winkelgebied
- Samenwerking en marketing
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl bij 
Nieuws.

Positief Opvoeden lezing:
‘Zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid bij kinderen’
Op woensdag 27 mei van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een lezing over het bevorderen 
van zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij 
kinderen. De lezing is voor ouders/verzorgers 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. 

Als ouder kiest u zelf welke waarden, vaardigheden 
en gedrag u wilt aanmoedigen bij uw kinderen. Het 
opbouwen van zelfvertrouwen en het zelfstandig 
kunnen uitvoeren van taken zijn vaardigheden, die 
van belang zijn om te kunnen slagen op school en 
in het leven. Tijdens deze interactieve lezing krijgt 
u informatie en gaan we met elkaar in gesprek over 
hoe u als ouder de zelfstandigheid van uw kind kunt 
stimuleren en het zelfvertrouwen kunt bevorderen. 

Heeft u interesse voor deze lezing dan kunt u zich 
inschrijven via www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop. Wilt u meer 
informatie over de methode Positief Opvoeden kijk 
dan op www.positiefopvoeden.nl.

Gevonden en verloren voorwerpen
Heeft u iets verloren of gevonden? U kunt dit melden bij de gemeente. 
U kunt de melding digitaal of persoonlijk doen via heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
bij de publieksbalie in het raadhuis of via telefoonnummer 14 023.



Lentefeest op Kinderboerderij 
’t Molentje in Heemstede
Het is lente en dat vieren wij graag op zondag 17 mei 
met een Lentefeest! Van 11.00 uur tot 15.00 uur bent 
u van harte welkom. Er is genoeg te zien en te doen. 
Kinderen kunnen meedoen met knutselactiviteiten, 
eendjes vangen en een speurtocht. Onze imkers, 
Stichting SEIN en de wolspinster zijn natuurlijk 
ook weer aanwezig. Bij de kraam van de Stichting 
Vrienden Kinderboerderij Heemstede kunt u 
informatie krijgen over de verzorging en het 

adopteren van dieren. Ook verkopen wij eieren, 
boerenkaas, het Kinderboerderijenpaspoort en 
verjaardagskalenders. Uiteraard hebben wij ook 
deze keer weer gedacht aan de inwendige mens. 
Bij de cateringkraam kunt u terecht voor een kop 
koffie of thee, een lekker belegd broodje of een tosti. 
Pannenkoeken kunnen gekocht worden bij de kraam 
van pannenkoekenrestaurant de Konijnenberg. Voor 
de kinderen is er een limonadefontein.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede?
Wilt u als vrijwilliger werken, dan kunt u zich 
aanmelden bij Vrijwilligerspunt Heemstede. 
Regelmatig hebben zij vacatures waar u op 
kunt reageren. Bekijk de vacature top 3!

Vrijwilligers Kunstmanifestatie
Komt u ook meehelpen bij de Internationale 
Kunstmanifestatie? In het Kunstfort zijn er van 
30 mei t/m 20 september veel leuke klussen te 
doen zoals kaartverkoop, publieksbegeleiding en 
technische ondersteuning.

Taalcoaches
Vindt u het leuk om als taalcoach vluchtelingen te 
helpen met onze taal? Naast het volgen van een 
cursus Nederlands is er grote behoefte aan het 
oefenen van de taal en het helpen bij het huiswerk, 
u kunt ze hierbij ondersteunen!

Administratievrijwilligers 
Avondvierdaagse
Een Vierdaagse kan niet zonder een goede 
administratie. U bent de spil en zorgt voor 
een goede administratie van het starten en 

binnenkomen van de wandelaars. Tevens regelt u 
de na-inschrijving en financiële afwikkeling hiervan.

Meer weten over het vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 uur
telefoon:  023-5483824
website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail: vrijwilligerspunt@casca.nl

Hogere waarden Wet geluidhinder 
omgevingsvergunning
Stichting Woongroep Heemstede, 
Nijverheidsweg 3 te Heemstede 
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning 
Stichting Woongroep Heemstede, Nijverheidsweg 
3 te Heemstede, een verzoek om vaststelling 
van hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond. Het hogere waarden besluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid 
van het college tot vaststelling van hogere waarden 
is gemandateerd aan het dagelijks bestuur van 
Omgevingsdienst IJmond. De directeur van 

Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd 
namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend 
dat er een ontwerpbesluit hogere waarden is 
genomen. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van 
de hogere waarden voor de geluidbelasting ligt met 
ingang van donderdag 14 mei 2015, gedurende 
zes weken, samen met de omgevingsvergunning 
Stichting Woongroep Heemstede, Nijverheidsweg 
3, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis 
van Heemstede en bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur. 

Gedurende de termijn van de tervisielegging 
kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel 
mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden 
bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 
AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze 
ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden 
Wet geluidhinder, omgevingsvergunning Stichting 
Woongroep Heemstede, Nijverheidsweg 3 
te Heemstede”. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u telefonisch een afspraak maken met 
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp-
omgevingsvergunning 8 woningen Nijverheidsweg 3 Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Deze verklaring heeft betrekking 
op de door burgemeester en wethouders 
vastgestelde ontwerp-omgevingsvergunning voor 
het permanent toestaan van 8 woningen op het 
perceel Nijverheidsweg 3 en een deel van de ten 
noordwesten daarvan gelegen gronden in afwijking 
van het bestemmingsplan “Woonwijken noordoost”.
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de 
ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 14 mei 
2015 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVnijverheid3-0101). Ook liggen de ontwerpen 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (dus tot 
en met woensdag 24 juni 2015) kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunning indienen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

ingediend bij burgemeester en wethouders van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de heer R. van der Aar. Zijn gegevens 
vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke onderdelen 
van de ontwerp-omgevingsvergunning de 
zienswijze betrekking heeft.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 70, herbouw monument, 

wabonummer 22294, ontvangen 24 april 2015
- Herenweg 115, het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 22297, ontvangen 28 april 2015
- Landzichtlaan 52, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 22300, 
 ontvangen 29 april 2015
- Strawinskylaan 2, het plaatsen van een tuinkist, 

wabonummer 22304, ontvangen 30 april 2015
- Dr. P. Cuyperslaan 5, het plaatsen van een 

fietsenhok, wabonummer 22317, 
 ontvangen 30 april 2015
- Oudemanslaan 5, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 22333, ontvangen 29 april 2015
- Schouwbroekerstraat 5, het wijzigen van 
 de draagconstructie, wabonummer 22335, 

ontvangen 30 april 2015

- Hendrik Andriessenlaan 34, het verbreden 
van de garage en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 22334, 
ontvangen 30 april 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Campenstraat 3, het plaatsen van 

een dakopbouw en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 21850, 
verzonden 8 mei 2015

- Rijnlaan 27, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak en een berging, 
wabonummer 21486, verzonden 8 mei 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Straatspeelavonden in mei en juni
Op 7 mei 2015 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:
- Maandag 18 mei 2015 bij het speelterrein aan 

het J.M. Molenaerplein
- Vrijdag 29 mei 2015 in de Zeelandlaan
- Maandag 8 juni 2015 op het Rhododendronplein 
- Vrijdag 12 juni 2015 op het speelterrein aan de 

Floradreef
- Maandag 15 juni 2015 in de Slotlaan
- Maandag 22 juni 2015 op het plein achter BS De 

Evenaar 
- Vrijdag 26 juni 2015 op het plein aan de Linge
- Maandag 29 juni 2015 in de Ooievaarlaan

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 uur tot 21.30 uur voor alle 
verkeer af te sluiten:
- Vrijdag 29 mei 2015 de Zeelandlaan tussen de 

Overijssellaan en de Brabantlaan
- Maandag 8 juni 2015 de parkeerplaatsen aan de 

noordzijde van het Rhododendronplein
- Vrijdag 12 juni 2015 de Floradreef (stukje langs 

speelterrein) tussen de Joh. Rosenkrantzlaan en 
de Jan Dixlaan

- Maandag 15 juni 2015 de Slotlaan tussen de Ir. 
Lelylaan en de Leeghwaterlaan (beide zijden 
rond het plantsoen)

- Maandag 29 juni 2015 de Ooievaarlaan tussen de 
Jan van Gentlaan en de Pelikaanlaan. 

Naast het bovenstaande wordt op 21 juni 2015 
van 16.00 uur tot 22.00 uur de Slotlaan tussen de 
Ir. Lelylaan en de Leeghwaterlaan (beide zijden 
rond het plantsoen) afgesloten in verband met een 
eindfeest van het kijk in de wijk project. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

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
Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 mei 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
 
20.00 uur bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom in verband met het 
  aanpassen van een overkapping in 
  de voortuin op het perceel Duin en 
  Vaart 25 - openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het wijzigen 
  van de achtergevel van een woning aan 
  de Herenweg 121 - openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor afwijking 
  van het bestemmingsplan t.b.v. het 
  gebruik van het perceel Herenweg 57-59 
  - 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.

Besloten vergadering commissie Ruimte
Aansluitend aan de openbare vergadering van de 
raadscommissie Ruimte op maandag 18 mei 2015 
(aanvang 20.00 uur) houdt de raadscommissie 
Ruimte een besloten vergadering in de Burgerzaal 
van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 18 mei 2015
- Manpadslaangebied
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 13 april 2015

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl




