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Inloopavond Vomar maandag 3 juni

Afspraak maken = niet wachten! 

De gemeente organiseert een inloopavond over 
de plannen die Hoorne BV heeft om een Vomar 
Voordeelmarkt te vestigen op het binnenterrein tussen 
Eikenlaan, Binnenweg, Julianalaan en Berkenlaan. De 
omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd voor deze 
avond, maar uiteraard is iedere inwoner van harte 
welkom.  

De inloopavond vindt plaats op maandag  
3 juni tussen 19.30 en 21.00 uur in de bibliotheek 
(Julianaplein 1, Heemstede). 

Meer informatie over de mogelijke Vomar vindt u op: 
www.heemstede.nl/plannen-en-projecten/vomar.

Wilt u snel en makkelijk een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of een bouwvergunning 
(omgevingsvergunning) aanvragen? Maak dan 
een afspraak voor de middag. U kunt dan vanaf 
13.00 uur langskomen op het afgesproken tijdstip 
en wordt direct geholpen!

Maak een afspraak: online via www.heemstede.nl of 
telefonisch via tel. 14 023. U hoeft dan niet te wachten. 
Uiteraard kunt u ook nog steeds ‘s morgens tot 13.00 
uur vrij binnenlopen zonder afspraak.

Burgerbijeenkomst over bibliotheek op  
zaterdag 1 juni 2013 
De gemeenteraad van Heemstede organiseert op 
zaterdag 1 juni 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 

Huidige bibliotheek aan het Julianaplein

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



Leerlingen doen mee aan 
duurzaamheidsproject 

Draagt u uw steentje bij? 

Samen werken aan 
een bank

Gezocht: herinneringen aan Wandelbos 
Groenendaal Duurzaamheid staat bij de gemeente 

Heemstede hoog in het vaandel. Ook leerlingen 
van de Jacobaschool zijn bezig met een 
duurzaamheidsproject. Naast specifieke lessen 
over milieu, afval, energie en groen zijn ze ook 
zelf aan de slag gegaan met het opruimen van 
zwerfafval in de omgeving van de school. Deze week 
kregen de groepen 7 en 8 bezoek van wethouder 
Duurzaamheid Jur Botter. De leerlingen stelden 
vragen over de praktijk van duurzaamheid in 
Heemstede en de rol van de gemeente hierin. Als 
afsluiting van het project bezoeken leerlingen van 
groep 6 de milieustraat aan de Cruquiusweg en het 
Duurzaamheidspad op Park Meermond.

Ontwerptalent? Gevoel voor kleur en 
creativiteit? Doe mee aan de ontwerpwedstrijd 
via www.annemariesybrandy.nl.  
Annemarie Sybrandy gaat graag met u aan de 
slag om een ruim 8 meter lange ‘Gaudi-bank’ bij 
Sportplaza Groenendaal in Heemstede te maken. 
Liever praktisch bezig? Meer mensen leren 
kennen? Ook dan kunt u uw steentje bijdragen 
en meehelpen mee met mozaïeken door te 
plakken en/of knippen.

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. 
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 tel. 06 21 455 002.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 5 juni om 19.30 uur is er een 
informatiebijeenkomst voor mensen die willen 
meewerken aan de bank. De bijeenkomst is aan de 
Cruquiusweg 49 (Gemeentewerf ). 

Ter gelegenheid van het jubileumjaar ‘100 jaar 
Wandelbos Groenendaal’ 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.

Heeft u nog tastbare herinneringen 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. 

Tip! Volg alles over het wandelbos op  
www.facebook.com/WandelbosGroenendaal.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 6 juni 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een 

urgentieverklaring - niet openbaar -
20.30 uur   bezwaar tegen opschorting en 

beëindiging van een uitkering op grond 
van de Wet werk en bijstand  
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaren tegen de afwijzing 
van een WOB-verzoek m.b.t. 

publicatie van besluitenlijsten van 
raadscommissievergaderingen en 
publicatie van het bestemmingsplan 
Woonwijken Noordwest - openbaar - 

Het 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.

Wethoudersspreekuur 31 mei
Net zoals de burgemeester houden ook de 
wethouders regelmatig een inloopspreekuur.  
Op vrijdag 31 mei kunt u 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. 

Notitie Duinpolderweg ter inzage
De provincie Noord-Holland heeft de ‘ontwerpnotitie 
Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage’ ter 
inzage gelegd. U kunt de notitie onder andere inzien bij 
het raadhuis in Heemstede. Van 24 mei tot en met 5 juli 
2013 kunt u bij de provincie Noord-Holland reageren op 
de notitie.  

Er is een inloopavond over de notitie op maandag  
17 juni 2013 tussen 20.00 en 22.00 uur in  
Hotel Flora, Hoofdstraat 55, 2181 EB in Hillegom.  
Meer informatie over de Duinpolderweg staat op  
www.noord-holland.nl/duinpolderweg. Daar kunt u de 
notitie ook downloaden en leest u hoe u kunt reageren.

Inloopochtend burgemeester 7 juni
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 7 juni van 10.00 tot 12.00 uur. U 
kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester over 
ontwikkelingen in Heemstede.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  Kees van Lentsingel 12 het kappen van 1 ceder 

wabonummer 4789 ontvangen 6 mei 2013.
-  Lombokstraat 20 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 4790, ontvangen 10 mei 2013. 
-  Troelstralaan 37A het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4798, ontvangen 10 mei 2013.
-  Drieherenlaan 47 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4802, ontvangen 10 mei 2013. 
-  Laan van Insulinde 38 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4804, ontvangen 8 mei 2013. 
-  Linge 6 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak wabonummer 4806,  
ontvangen 9 mei 2013. 

-  Crayenestersingel 2 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4808, ontvangen 12 mei 2013. 

-  Reggelaan 16 het uitbreiden van een woonhuis aan 
de voorzijde d.m.v. een erker wabonummer 4839, 
ontvangen 7 mei 2013. 

-  Ir. Lelylaan 6 het kappen van 1 treurwilg 
wabonummer 4840, ontvangen 14 mei 2013. 

-  Glipper Dreef 77-103 het wijzigen van de entree van 
een woongebouw wabonummer 4841, ontvangen 
14 mei 2013. 

-  Jacob van Campenstraat 10 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4850, ontvangen 14 mei 2013. 

-  Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4852, ontvangen 16 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’.

Verkeersbesluit

Nieuwe Verordening Starterslening gemeente Heemstede

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Res Novaplein 27 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden: 22 mei 2013).
 
-  Het besluit ligt vanaf 30 mei 2013 zes weken ter 

inzage. 

Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad de 
Verordening Starterslening gemeente Heemstede 
vastgesteld.  

U kunt tegen dit besluit in bezwaar. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 
voorziening vragen aan de president van de 

De Verordening treedt in werking vanaf 6 juni 2013.
De Verordening ligt tot en met 21 augustus 2013 

-  Esdoornkade 33 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 4859, 
ontvangen 14 mei 2013. 

-  Franz Lehárlaan 121 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 4867, 
ontvangen 16 mei 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
-  Herenweg 5 het verleggen van ondergrondse 

infraleidingen t.b.v. een vernieuwbouw-project 
wabonummer 4401, verzonden 24 mei 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald. 

ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.




