
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 28 mei 2014

Heemstede

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
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

Vergadering 
gemeenteraad 

28 mei

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties

Uitslag verkiezing Europees Parlement

Plan voor inrichting pleintjes 
Raadhuisstraat en Blekersvaartweg
De gemeente wil twee pleintjes opnieuw 
inrichten: in de Raadhuisstraat (tussen de 
Pasta Box en Homestede) en aan de kop van 
de Blekersvaartweg (tegenover Albert Heijn). 
Beide plannen zijn na de inspraakperiode 
met een paar kleine wijzigingen voorlopig 
vastgesteld. Het plan wordt definitief na 
behandeling in de commissie Ruimte op 12 juni.

In de Raadhuisstraat ontstaat door de nieuwe 
bestrating en nieuwe inrichting een pleintje met 
ruimte voor terrassen. De planning is om in het 
najaar te starten met de werkzaamheden. Het 
pleintje tegenover Albert Heijn krijgt nieuwe 

Op 22 mei kon u naar het stembureau om uw stem 
uit te brengen voor de verkiezing voor de leden van 
het Europees Parlement. De opkomst in Heemstede 
was ruim 51% (gelijk aan het opkomst gemiddelde 
in 2009). De gemiddelde opkomst in Nederland was 
38%. 

bestrating. Ook worden hier haagjes en perkjes 
geplant waardoor het plein een groenere uitstraling 
krijgt. Hier is de planning om in de winter te starten 
met het werk. Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl bij Plannen en projecten. 

Reageren 
U kunt de commissievergadering van 12 juni als 
toehoorder bijwonen of, als u dat wilt, tijdens de 
vergadering het woord voeren over dit onderwerp. 
Wilt u gebruikmaken van dit spreekrecht, neem 
dan voor aanvang van de vergadering contact 
op met de Raadsgriffier, tel. 023-5485646, 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

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 6 juni 2014 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 
6 juni

Uitslag gemeente Heemstede
D66  24,7 %
VVD  23,4 %
CDA  13,2 % 
PVV  6,9 % 
PvdA  7,7 % 

GroenLinks  7,3 % 
SP  4,8 % 
Partij voor de Dieren  4,7 % 
50PLUS  3 %
ChristenUnie/SGP  1,8 % 

Raadhuisstraat Blekersvaartweg
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Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 174 het wijzigen van de winkelpui 
 en wijzigen vloer wabonummer 12013, 
 ontvangen 9 mei 2014. 
- Beethovenlaan 26 het uitbreiden van een 

woonhuis met een dakopbouw en erker 
wabonummer 11415, ontvangen 10 mei 2014. 

- Meerweg 8 het kappen van 2 dennebomen 
wabonummer 12042, ontvangen 12 mei 2014. 

- Strawinskylaan 10 het kappen van 2 elsbomen 
wabonummer 12047, ontvangen 12 mei 2014.

- Hunzelaan 16 het kappen van 1 prunus 
wabonummer 12050, ontvangen 12 mei 2014. 

- Bosboom Toussaintlaan 40 het kappen van 
 1 moerassypres wabonummer 12053, 
 ontvangen 12053. 
- Zandvoortselaan 69 het plaatsen van reclame 

wabonummer 12106, ontvangen 13 mei 2014.
- Beethovenlaan 38 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak en doorbreken muur 
wabonummer 12113, ontvangen 14 mei 2014. 

- H.W. Mesdaglaan 14 het kappen van 1 notenboom 

wabonummer 12096, ontvangen 14 mei 2014.
- Herenweg 122 het uitbreiden van de badkamer 
 op de 1e verdieping wabonummer 12132, 
 ontvangen 15 mei 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Hageveld 18 het verbouwen van een woonhuis 

wabonummer 12172, ontvangen 16 mei 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wandelbos Groenendaal het plaatsen van 
 een container wabonummer 11392, 
 verzonden 23 mei 2014. 
- Broeder Josephlaan 19 het plaatsen van zonwering 

wabonummer 10230, verzonden 23 mei 2014.
- Belle van Zuylenlaan 2 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 11603, 
 verzonden 23 mei 2014. 
- Reigerlaan 33 het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak wabonummer 10798, 
verzonden 23 mei 2014. 

- Binnenweg 96A het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 11457, verzonden 23 mei 2014. 

- Herenweg 89 het kappen van 1 naaldboom en het 
toppen van 4 naaldbomen wabonummer 11323, 
verzonden 23 mei 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 125 het vergroten van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
11416, ontvangen 17 april 2014. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.
- Beatrixplantsoen 15 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 10729, 
ontvangen 13 maart 2014. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Handhavingsacties
Fietsen Provinciënlaan
De volgende fietsen zijn in opdracht van het college 
van de weg verwijderd (bestuursdwang) omdat zij 
niet in rijtechnische staat zijn:
- een groene fiets met rood spatbord en 

blauw voorwiel aan de Provinciënlaan aan de 
achterzijde van de flat Blauwvink, met 2 lege 
banden. Tevens ontbreekt het zadel;

- een zwarte Delta Nostalgie fiets aan de 
Provinciënlaan aan de achterzijde van de flat 
Blauwvink, met 2 lege banden. Tevens ontbreekt 
het zadel en de kettingkast;

- een blauwe ‘On the road’ fiets aan de 
Provinciënlaan aan de achterzijde van de flat 
Blauwvink, met 2 lege banden. Tevens is de 
ketting er af;

- een zwarte ‘On the road’, zogenaamde, omafiets 
aan de Provinciënlaan aan de achterzijde van de 
flat Blauwvink, met een platte achterband en een 
krom voorwiel;

De fietsen worden tot en met 15 augustus 2014 
opgeslagen. Binnen deze periode kunnen de 
rechtmatige eigenaren zijn/haar fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien de fietsen 
niet worden opgehaald, zal het college de fietsen 
vernietigen of om niet overdragen.

Vaartuig zonder melding in 
gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een witte motorboot met oranje dekzeil (met 
identificatienummer 06 24 YF) aangetroffen in de 
gemeentelijke haven langs de zijde van Havenstraat 
ter hoogte van huisnummer 87. 

De gemeentelijke haven is in de Verordening 
openbaar water Heemstede (artikel 3 en 4, eerste 
lid) uitgezonderd om een ligplaats in te nemen met 
een pleziervaartuig. 

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 11 juni 2014 de gelegenheid om zijn 
vaartuig uit de gemeentelijke haven te verwijderen. 
Indien de eigenaar een ligplaats inneemt buiten 
de gemeentelijke haven aan openbare grond, 
wordt er op gewezen dat dit slechts is toegestaan 
met een vergunning. Indien het vaartuig binnen 
bovengenoemde termijn niet uit de gemeentelijke 
haven is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht 
van het college weggesleept naar de bewaarhaven 
van Amsterdam (bestuursdwang). Het vaartuig 
wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. De rechtmatige eigenaar 
kan zijn vaartuig dan ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten, waaronder taxatie-, sleep- en 
opslagkosten.

Vaartuig Zandvaart ter hoogte van 
Esdoornkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
oranje met witte kajuitboot met oranje dekzeil aan 
de achterzijde, genaamd ‘Happy boat’ aangetroffen 
in de Zandvaart ter hoogte van de Esdoornkade, 
eerst neergelegd ter hoogte van Esdoornkade 14 
en vervolgens verplaatst naar EDK 006. Dit vaartuig 
is, zonder vergunning, aangelegd aan grond dat 
in eigendom is van de gemeente. Het is verboden 
zonder vergunning op deze plaats een ligplaats in 
te nemen (artikel 3, eerste lid, van de Verordening 
openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 11 juni 2014 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een 
ligplaats in te nemen met waar dit aan openbare 
grond met een vergunning wel is toegestaan. Indien 
de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. 

Vaartuig in Van Merlenvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
hebben een witte sloep met daarin een plastic 
(driehoeks)opblaasband aangetroffen in de 
Van Merlenvaart. Dit vaartuig dreef los en is uit 
veiligheidsoverwegingen uit het water gehaald 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt tot en met 
15 augustus 2014 opgeslagen. Tegen betaling van 
de gemaakte kosten kan de rechtmatige eigenaar 
zijn vaartuig ophalen. Indien het vaartuig niet wordt 
opgehaald, zal het college het vaartuig vernietigen.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig kan voor 
teruggave van het vaartuig contact opnemen met 
de medewerkers van bureau Handhaving, via het 
algemene telefoonnummer 14 023. 

Vragen?
Neem contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Drank- en horecavergunning
Op 21 mei 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
drank- en horecavergunning voor het uitoefenen 

van het horecabedrijf te verlenen aan Tante Bep, 
Raadhuisstraat 58 A.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene en 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’.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 370 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 

bewoonster (verzonden 22 mei 2014).
Het besluit ligt vanaf 28 mei 2014 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Vergadering gemeenteraad (gewijzigde agenda)

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 28 mei 2014 
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 28 mei 

2014
- Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging als 

raadslid H. van Zon (D66)
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Benoemingen in raadscommissies
- Benoeming mw Y. Schul als lid van de 

Rekenkamercommissie Heemstede
- Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK)
- Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK)

Hamerpunten
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 4 woningen Glipperweg 
33-3

- Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede
- Beleidskadernota Participatiewet 2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 april 2014
- 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) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
 
Per 20 mei 2014
- R.G. Głowacki, geboren 04-07-1969, 
 Havenstraat 63
 
Per 22 mei 2014
- B. Suiskens, geboren 14-07-1989, 
 Scheldelaan 11

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 24 maart 2014 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
 

- Ł. Smoliński, geboren 06-01-1981, Binnenweg 
204

 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP)




