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Duurzaam Bouwloket 

Welke bibliotheek heeft toekomst? 
Uitnodiging burgerbijeenkomst zaterdag 1 juni 2013

Vanaf 22 mei kunt u als inwoner van 
gemeente Heemstede voor vragen over 
duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing 
of energie opwekken terecht bij het 
Duurzaam Bouwloket. Via de website 
www.duurzaambouwloket.nl kunnen 
woningeigenaren en huurders vrijblijvend en 
onafhankelijk geïnformeerd en geadviseerd 
worden. 

De website is opgezet door de twee jonge 
ondernemers Roy Langedijk en Raoul Santibañez. 
Wethouder Duurzaamheid Jur Botter zal voorafgaand 
aan het duurzaamheidscafé (woensdagavond  
22 mei) een samenwerkingsovereenkomst voor het 
Duurzaam Bouwloket ondertekenen. ‘’Door telkens 
stijgende energielasten nemen voor veel huishoudens 
de woonlasten jaarlijks toe en het besteedbaar 
inkomen af. Men kan de woonlasten fors verlagen 
door te investeren in energiebesparende maatregelen. 
Als gemeente hebben wij een voortrekkersrol bij 
duurzaamheid en attenderen wij graag onze inwoners 
op de kansen die er liggen. We zijn blij dat we via het 
Duurzaam Bouwloket onze inwoners onafhankelijke 

informatie en advies kunnen bieden. Met de website 
van het Duurzaam Bouwloket zijn wij als gemeente 
ervan overtuigd dat dit ons gaat lukken’.’ Behalve de 
gemeente Heemstede, zullen ook de gemeenten 
Bloemendaal en Haarlem gebruik maken van het  
Duurzaam Bouwloket. 

De gemeenteraad van Heemstede organiseert 
op zaterdag 1 juni, 10.00 uur in het raadhuis een 
burgerbijeenkomst met als thema ‘Welke bibliotheek 
heeft toekomst?’ De komende jaren wordt er flink 
bezuinigd, ook op de bibliotheek. Daarnaast is de 
bibliotheekwereld momenteel volop in ontwikkeling. 
Hierdoor staat de gemeente voor principiële keuzes 

bij het zoeken naar invulling van de toekomstige 
bibliotheek en een locatie die daarbij past. Daarom wil 
de gemeenteraad nu graag de mening van de inwoners 
van Heemstede horen over hun bibliotheek van de 
toekomst. Alle inwoners zijn deze ochtend van harte 
uitgenodigd mee te denken en praten. Kijk voor meer 
informatie op www.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
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Afspraak maken  
=  

niet wachten 
Kijk op www.heemstede.nl.

Vacature  
rekenkamercommissie

Draagt u uw steentje bij? 

Samen werken aan een bank

Inloopavond bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen

Wethoudersspreekuur 31 mei

De rekenkamercommissie Heemstede is opgericht om 
de gemeenteraad te versterken in zijn controlerende 
functie. De rekenkamercommissie bestaat uit een 
externe voorzitter, een externe secretaris en drie 
raadsleden.

De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden, de 
middelen en het budget om onderzoek te laten doen 
naar onderwerpen die zij zelf kiest. Zij verricht één tot 
twee onderzoeken per jaar. De externe leden worden 
benoemd door de gemeenteraad voor een periode 
van 3 jaar.

Wij zoeken voor de rekenkamercommissie Heemstede 
een extern lid voor de functie van:

Secretaris /  
plaatsvervangend voorzitter

U beschikt over:
- Een academisch werk- en denkniveau
- Bestuurlijke ervaring
-  Een onafhankelijke professionele opstelling 

gecombineerd met uitstekende communicatieve 
vaardigheden

-  Kennis van en ervaring met (het begeleiden van) 
beleidsonderzoek

-  Inzicht in of affiniteit met politieke processen en het 
functioneren van overheidsorganisaties, bij voorkeur 
in het lokaal bestuur

- Kennis van overheidsfinanciën (bij voorkeur)

Voor het voorbereiden en bijwonen van de 
vergaderingen van de rekenkamercommissie ontvangt 
de secretaris een vergoeding van € 150,-- per maand. 
De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld 10 
keer per jaar.

U wenst meer informatie:
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de grifffier, 
mevrouw I.C.M. Hesp via tel. (023) 548 56 46  
(alle dagen behalve woensdag). Meer informatie 
over het werk van de rekenkamercommissie en 
bijvoorbeeld de Verordening rekenkamercommissie 
kunt u vinden op www.heemstede.nl.

Uw sollicitatie:
U kunt uw sollicitatie en cv vóór 31 mei 2013 per 
e-mail sturen naar vacatures@heemstede.nl, tav 
mevrouw I.C.M. Hesp. De sollicitatiegesprekken vinden 
plaats op vrijdag 31 mei of maandagochtend 3 juni 
2013.

In Heemstede gaat Annemarie Sybrandy graag met u 
aan de slag om een ruim 8 meter lange ‘Gaudi-bank’ 
bij Sportplaza Groenendaal te maken. Het sportpark 
is bij uitstek de plek waar veel mensen samenkomen. 
Annemarie Sybrandy wil met de inwoners van 
Heemstede hier een project opzetten om die 
samenkomst te versterken. Het Bavo Fonds en de 
gemeente Heemstede ondersteunen dit project om 
een Gaudibank te ontwikkelen.

Wat kunt u doen? 
-  Ontwerptalent? Gevoel voor kleur en creativiteit? 

Doe mee aan de ontwerpwedstrijd  
(www.annemariesybrandy.nl) 

-  Liever praktisch bezig? Meer mensen leren kennen?  
Kom dan uw steentje bijdragen en help mee met de 
mozaïeken door plakken en/of knippen.

Op 28 mei 2013 wordt een inloopavond 
georganiseerd vanwege het ontwerpbestemmings- 
plan Bedrijventerreinen. Het ontwerp-
bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage.  
De avond begint om 19.30 uur in het Raadhuis 

Net zoals de burgemeester houden ook de 
wethouders regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen 
dat één keer in de twee maanden op wisselende 
locaties in Heemstede. Op vrijdag 31 mei kunt u 

Voor zowel het ontwerp als de uitvoering worden 
vrijwilligers van harte uitgenodigd om te reageren.  
Aanmelden en vragen via e-mail  
amsybrandy@gmail.com of  T 06 - 21 455 002.

met een algemene toelichting, vervolgens is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. U kunt tot 
21.00 uur binnenlopen. Eigenaren en gebruikers 
van panden op de bedrijventerreinen hebben een 
uitnodiging voor deze avond ontvangen.

tussen 10.00 en 12.00 uur zonder afspraak in gesprek 
met  Christa Kuiper, Jur Botter en Pieter van de Stadt. 
Dit keer is dat gewoon in het Raadhuis!  U wordt van 
harte uitgenodigd om langs te komen. 

Nieuwe Beleidsregels inzake waarschuwing 
en verminderde verwijtbaarheid

Evenement

Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college de 
Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde 
verwijtbaarheid vastgesteld. De beleidsregels treden 
met ingang van 1 januari 2013 met terugwerkende 
kracht in werking. 

Voorjaarsmarkt 26 mei
Op 13 mei 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging ‘Winkelcentrum Heemstede’ voor 
het houden van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg 
en de Raadhuisstraat op zondag 26 mei 2013 van 
11.00 tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de kruising 
Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve van de 
voorjaarsmarkt af te sluiten.

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

De beleidsregels liggen tot en met 14 augustus 2013 
ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.
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Omgevingsvergunningen

Vaartuig zonder melding in gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een vaartuig met 
blauw zeil aangetroffen in de gemeentelijke haven aan 
de zijde van de Havenstraat ter hoogte van huisnummer 
87.

De gezagvoerder van een vaartuig die een ligplaats 
inneemt in de gemeentelijke haven moet zich binnen  
24 uur na aankomst melden.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
-  Heemsteedse Dreef 147 het kappen van 1 boom 

wabonummer 4688, ontvangen 2 mei 2013. 
-  Camplaan 9a het aanbrengen van een sparing in 

de dragende middenwand wabonummer 4693, 
ontvangen 2 mei 2013. 

-  Chrysanthemumlaan 4 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4708. ontvangen 2 mei 2013. 

-  Binnenweg 164 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4715. ontvangen 2 mei 2013. 

De gezagvoerder van dit vaartuig wordt dringend 
verzocht zich per direct te melden bij bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig 
zich niet uiterlijk 27 mei 2013 heeft gemeld bij bureau 
Handhaving noch met zijn vaartuig uit Heemstede 
is vertrokken, wordt het vaartuig in opdracht van het 
college verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 

-  Abraham Kuyperstraat 7 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 4783, 
ontvangen 2 mei 2013. 

 
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
-  Meindert Hobbemastraat 15 het kappen van 1 berk 

wabonummer 4547, verzonden 6 mei 2013. 
-  Spoorzichtlaan 26 het plaatsen van een fietsenberging 

wabonummer 3294, verzonden 14 mei 2013. 

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’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare 
vergadering op donderdag 30 mei 2013 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 mei 2013
- Vragenuur

Hamerpunten:
-  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning kindertuin en generatietuin  
in Wandelbos Groenendaal

-  Begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 
-  Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
- Jaarrekening 2012 gemeente Heemstede
-  Wijziging Verordening heffing en invordering van leges 

2013
-  Benoeming accountant voor de boekjaren 2013, 2014 

en 2015
-  Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland
-  Jaarverslag en jaarrekening 2012  Werkvoorzieningschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk)

-  Heemsteedse Dreef 147 het kappen van 1 boom 
wabonummer 4688, verzonden 17 mei 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 299 het kappen van 3 coniferen 
wabonummer 4611, verzonden 17 mei 2013. 

-  Binnenweg 125 wijziging indeling begane grond en 
gevelaanzicht wabonummer 4399,  
verzonden 17 mei 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

dan weggesleept en voor een periode van 13 weken 
opgeslagen bij de bewaarhaven te Amsterdam. Binnen 
die periode kan de gezagvoerder zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten, waaronder 
taxatie-, sleep- en opslagkosten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 14 023.

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in de 
ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten?  
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon  
(023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 




