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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
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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

Inloopavond 10 juni
over groen beleid

Schrijf je nu in voor #H13
Het jongerenevenement waar je bij moet zijn!

Op 29 juni aanstaande organiseert Heemgames 
in samenwerking met de gemeente Heemstede 
het jongerenevenement #H13. Alle Heemsteedse 
jongeren zijn dan welkom op het Raadhuisplein. 
Tijdens het ochtendprogramma van 12.00 tot 14.00 
uur zijn jongeren onder de 12 jaar welkom en tijdens 
het middagprogramma van 15.00 tot ongeveer 
18.00 uur zijn de oudere jongeren welkom. 

Wat is er allemaal te doen
Daag jezelf uit op een rodeostier, een stormbaan 
of een bijna ondoenlijke hindernisbaan van de 
Scouting. Heb je na #H13 nog energie over 
of gewoon zin in een potje voetbal? 
Doe dan van 20.00 tot 22.30 uur mee met 
de Heemstede Cup (14+) van Plexat!

Meer weten? Direct inschrijven? 
Ga naar www.heemgames.nl/inschrijven.

Hoe denkt u over het groen in Heemstede?
Inloopavond 10 juni
Groen hoort bij Heemstede. Eens in de tien jaar stelt 
de gemeente een plan op voor de groene inrichting 
van Heemstede. Op 1 mei is het nieuwe concept 
groenbeleidsplan Heemstede 2014 door het college 
van B&W vastgesteld. U kunt hierover van 29 mei 
tot 14 augustus uw mening geven. Tijdens een 
inloopavond op 10 juni kunt u een toelichting 
krijgen op dit plan en direct reageren. Ook kunt u 
vanaf 5 juni via www.heemstede.nl een enquête 
over het groenbeleid invullen.

Wat is een Groenbeleidsplan?
In het Groenbeleidsplan worden alle onderwerpen 
van het openbare en particuliere groen 
beschreven, zoals de groenstructuur, het groen 
in de woonwijken, het bomenbeleid, particuliere 
initiatieven, natuurontwikkeling, projectvoorstellen 
en financiering. Het Groenbeleidsplan wordt 
vastgesteld voor een periode van 10 jaar. 
Het groenbeleidsplan gaat niet over het 
onderhoud van het groen.

Lees alles over de inloopavond, het geven van 
uw mening en de enquête verderop in deze 
HeemstedeNieuws.

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.



Vervolg van de voorpagina.

Hoe denkt u over het 
groen in Heemstede?
Uw mening telt
Wij zijn benieuwd hoe u als inwoner van Heemstede 
denkt over en kijkt naar het Heemsteedse groen 
en het achterliggende beleid. De gemeente vraagt 
specifiek uw mening over:
de kwaliteit, kwantiteit en (ecologisch) beheer van 
het Heemsteeds groen, zowel in de 
hoofdgroenstructuur als in de wijken;
het (eventuele) afschaffen van de kapvergunning 
met uitzondering van monumentale en 
beeldbepalende bomen;
de mogelijkheden en bereidheid voor particuliere 
‘groene’ initiatieven;
projecten ter verbetering of behoud van het groen.
Misschien heeft u ook zelf nog suggesties voor het 
groen in Heemstede.

Inloopavond
U bent van harte uitgenodigd om op maandag 10 
juni 2013 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het raadhuis 
mee te denken over het Groenbeleidsplan. U kunt 
vrij inlopen en wordt tijdens deze bijeenkomst 
geïnformeerd over verschillende onderwerpen uit 
het Groenbeleidsplan. U kunt uw vragen stellen en 
uw mening kenbaar maken. Ook kunt u tijdens deze 
avond een enquête invullen.

Enquête
U kunt uw mening ook kenbaar maken door 
het (digitaal) invullen van een enquête. De 
vragenlijst van de enquête wordt op 5 juni digitaal 
gepubliceerd via www.heemstede.nl.

Uw reacties worden meegenomen bij het opstellen 
van het definitieve Groenbeleidsplan.

Inzien en reageren
U kunt het concept Groenbeleidsplan Heemstede 
2014 digitaal inzien via www.heemstede.nl. Het plan 
ligt met ingang van 29 mei 2013 voor tien weken 
ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 

Schriftelijke reacties op het concept Groenbeleids-
plan kunt u voor 7 augustus 2013 sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling 
Voorbereiding Openbare Ruimte, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Ruud 
van Schaik van de afdeling Voorbereiding Openbare 
Ruimte, bereikbaar via telefoonnr. (023) 548 57 84.

De inschrijftermijn voor een ligplaatsvergunning 
voor een pleziervaartuig is verstreken; deze liep tot 
en met 22 mei 2013. Waarschijnlijk is er voor alle 
aanvragers (binnen de termijn) een ligplaats, maar 
niet altijd op de locatie van voorkeur. Bij een aantal 
locaties was de vraag groter dan het aanbod en 
daarom wordt er voor deze plekken geloot door een 
notaris. Dit vergt extra tijd. We verwachten in juni de 
vergunningverlening rond te kunnen maken.

Na de vergunningverlening worden per vaart/water 
de benodigde voorzieningen voor het aanleggen 
van een boot gerealiseerd. Daarvoor moet de 

oever en het water direct aan de oever leeg zijn. 
De betreffende vergunninghouders krijgen per 
brief het verzoek om hun vaartuig tijdelijk ergens 
anders aan te leggen. Een alternatieve locatie wordt 
daarvoor aangegeven. Voor het verleggen van de 
boot krijgen de vergunninghouders een week de 
tijd, inclusief 2 weekenden. Daarna wordt eerst alles 
schoongemaakt (geen baggerwerk!). Vaartuigen die 
er liggen zonder vergunning worden dan eveneens 
weggehaald (onder bestuursdwang). Daarna 
worden de aanlegvoorzieningen gemaakt. In de 
brief wordt tevens aangegeven wanneer men het 
vaartuig weer terug kan leggen.

Ligplaatsen voor pleziervaartuigen

Op 11, 12, 13 en 17 juni komen de 
raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte bijeen in het raadhuis. 
Raadscommissies zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als u dat 
wilt ook uw mening geven over onderwerpen. 
Hieronder een greep uit de onderwerpen 
die in juni worden behandeld: o.a. concept 
programma van eisen voor de bibliotheek, 
kadernota 2014-2017 en de uitkomsten van 
het haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke 
vestiging van een Vomar aan de Eikenlaan/
Binnenweg.

De commissie Samenleving komt op dinsdag 
11 juni om 20.00 uur bijeen. Op de agenda onder 
meer het concept programma van eisen voor de 
bibliotheek. Afgelopen zaterdag hield de raad een 
burgerbijeenkomst om de mening van inwoners te 
horen over hun bibliotheek van de toekomst. Die 
input gebruikt de commissie bij de bespreking over 
de gewenste functionaliteiten van de bibliotheek in 
Heemstede. Ook wordt de jaarrekening van Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
besproken en wordt er (op verzoek van de VVD) 
gesproken over de vaststelling subsidie 2012 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH).
De vergadering van de commissie Middelen vindt 
plaats op woensdag 12 juni om 20.00 uur. Hier wordt 
onder meer de voorjaarsnota besproken, over de 

financiële positie van de gemeente Heemstede 
in het lopende jaar. Ook behandelt de commissie 
de kadernota 2014-2017, die inzicht geeft in de 
financiële positie voor de komende jaren (dus na 
2013) en kaders aanreikt ter voorbereiding van de 
begroting 2014. Ook wordt ingegaan op de stand 
van zaken van de acties die voortvloeien uit de 
‘Notitie economisch beleid Heemstede 2010-2015’. 
De commissie Ruimte vergadert op twee dagen: 
donderdag 13 juni en op maandag 17 juni vanaf 
20.00 uur. Bij de vergadering op 13 juni gaat het over 
de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar 
de beoogde locatie voor Vomar Supermarkt aan de 
Eikenlaan/Binnenweg. Er is onder meer onderzoek 
gedaan naar het parkeren en naar de veilige 
afwikkeling van het verkeer. 
Op maandag 17 juni bespreekt de commissie 
Ruimte onder meer over de Nijverheidsweg, 
waar in 2014 de riolering wordt vervangen en 
meteen enkele aanpassingen in de inrichting 
worden gedaan. Verder wordt gesproken over een 
strategie om de Milieustraat terug te kopen van 
De Meerlanden, zodat het in de toekomst beter 
mogelijk wordt eventueel over te stappen op een 
ander afvalbedrijf.
Ook op de agenda van deze vergadering: verleende 
omgevingsvergunningen voor het aanleggen van 
een ontsluitingsweg van en naar het Laantje van 
Alverna (deze weg wordt noodzakelijk als hier de 
onbewaakte spoorovergang wordt afgesloten) en 
voor het gedeeltelijk dempen van sloten en het 
aanleggen van een nieuwe watergang.

Commissievergaderingen juni



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Meindert Hobbemastraat 12 het kappen van 1 

conifeer wabonummer 4878, ontvangen 18 mei 
2013. 

- Laan van Insulinde 24 het plaatsen van een 
containerombouw wabonummer 4879, 
ontvangen 19 mei 2013. 

- Brederolaan 15 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4880, ontvangen 20 mei 2013. 

- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van reclame 
wabonummer 4864, ontvangen 16 mei 2013. 

- Korhoenlaan 39 het kappen van 1 loofboom en 8 
coniferen wabonummer 4844, ontvangen 14 mei 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Lombokstraat 20 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 4790, verzonden 31 mei 2013. 
- Kees van Lentsingel 12 het kappen van 1 ceder 

wabonummer 4789, verzonden 31 mei 2013. 
- Meindert Hobbemastraat 12 het kappen van 1 

conifeer wabonummer 4878, verzonden 31 mei 
2013. 

- Hendrik Andriessenlaan kopersopties, het 
plaatsen van een uitbouw en een dakkapel op 
het achtergeveldakvlak op H. Andriessenlaan 
12 en 14, het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak op H. Andriessenlaan 24, 28 en 
30, en een dakkapel op het voorgeveldakvlak op 
H. Andriessenlaan 32, verzonden 31 mei 2013. 

- Esdoornkade 33 het plaatsen van een dakkapel 

en een dakraam op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 4859, verzonden 31 mei 2013. 

- Korhoenlaan 39 het kappen van 1 loofboom en 8 
coniferen wabonummer 4844, verzonden 31 mei 
2013. 

- Camplaan 9A het aanbrengen van een sparing in 
de dragende middenwand wabonummer 4693, 
verzonden 31 mei 2013. 

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan 
(Reguliere procedure)
- Binnenweg 164 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4715 ontvangen 2 mei 2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Op 29 mei 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
de Crayenesterbasisschool voor het houden van 
een eindfeest op woensdag 19 juni 2013 op en 
rondom het schoolplein aan de Crayenestersingel.

In verband met het bovenstaande 
is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven de Crayenestersingel tussen 
de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan 

de zijde van de Crayenesterbasisschool) voor alle 
verkeer af te sluiten van 14.00 uur tot 19.00 uur.

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

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad 
toestemming gegeven tot het aangaan van 
de nieuwe Gemeenschappelijke regeling 
werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland.
De Gemeenschappelijke regeling treedt met 

terugwerkende kracht in werking op 1 maart 2013. 
Tegelijkertijd komt de huidige Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningschap Zuid-
Kennemerland te vervallen. 

De Gemeenschappelijke regeling ligt tot en met 
28 augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis 
en is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl 
onder ‘Lokale regelingen’.

Nieuwe Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland

Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de raad de 
Verordening heffing en invordering van leges 2013 
gewijzigd. Het betreft de volgende wijzigingen:
- invoering tarief basishuwelijken met daardoor 

een vernummering (tarieventabel 1.3.1.1 t/m 
1.3.1.9)

- hernieuwde invoering tarieven kopieerkosten 
(tarieventabel 1.1.1.2.1 t/m 1.1.1.2.2.1)

- wijziging artikelnummer ligplaatsvergunning 
(tarieventabel 1.13.7a)

Deze wijzigingen treden met ingang van 1 juni 2013 
in werking. 

De gewijzigde verordening ligt tot en met 28 
augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis en 
is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl 
onder ‘Lokale regelingen’.

Wijziging Verordening heffing en invordering van leges 2013

Expositie Ank de Groot - Van der Meer
In de maanden juni en juli is in de Publiekshal werk te zien van Ank de Groot - 
Van der Meer. Ank laat zich inspireren door het leven zelf, de natuur, haar gevoel 
en innerlijke beelden. Creatief bezig zijn is haar passie en daardoor vergeet zij 
even de wereld om haar heen. 

Ontwerp ‘Meetup buitenmeubilair’
Onder het motto ‘Do you wanna Meetup’ heeft de interieurarchitect Marjon 
Bodewes het Meetup buitenmeubilair ontworpen. Dit bijzondere ontwerp nog 
tijdelijk te zien in de publiekshal. Neem gerust plaats!

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom de 
verschillende exposities te komen bewonderen.

Exposities raadhuis Heemstede



Ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en wethouders 
van Heemstede bekend dat het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’ met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPzuidenwest-0101 met 
ingang van 6 juni 2013 gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage ligt. 
Het ontwerp-bestemmingsplan vervangt 
de bestaande planologische situatie voor de 
woonwijken Geleerdenwijk, Rivierenwijk en De Glip.
De belangrijkste wijzigingen in het 
bestemmingsplan, zijn:
- De mogelijkheden voor erfbebouwing worden, 

afhankelijk van de grootte van het perceel, 
uitgebreid tot maximaal 70 m² (er is dus meer 
toegestaan bij de bouw van schuren e.d. op de 
eigen grond, mits ten minste 25 m² onoverdekt 
en onbebouwd blijft);

- Op elk perceel mag in ieder geval 25 m² aan 
erfbebouwing gebouwd worden;

- In afwijking van het hiervoor genoemde 
algemene uitgangspunt, wordt de mogelijkheid 
voor het uitbreiden van de erfbebouwing voor 
het woonblok Kohnstammlaan/Zernikelaan in 
de Geleerdenwijk gelet op de aanwezigheid 
van eventuele planschade tot maximaal 25 m2 
gesteld. 

- Ter plaatse van achter- en/of zijtuinen langs de 
belangrijkste wegen en waterlopen in een wijk, 
blijft een zone van 5 m bestemd tot ‘Tuin’; 

- Bij panden waar op dit moment vóór de 
voorgevel erfbebouwing mogelijk is, zal in het 
nieuwe bestemmingsplan alleen de feitelijke 
situatie bestemd worden;

- De bouwkundige splitsing van een woning 
in meerdere woningen blijft mogelijk, tenzij 
uitdrukkelijk is bepaald dat slechts één woning is 
toegestaan;

- Een kelder onder het hoofdgebouw wordt 
expliciet toegestaan en er komt een 
mogelijkheid voor burgemeester en wethouders 
om een onderbouwing in de tuin (bijv. kelder 
of garage) toe te staan, mits de waterbeheerder 
(het Hoogheemraadschap van Rijnland) 
daartegen geen bezwaren heeft; 

- Een dakterras op het dak van een aan- of 
uitbouw wordt toegestaan, mits de afstand van 
het dakterras tot de perceelsgrens tenminste 2 m 
bedraagt;

- Het verbod op het plaatsen van twee 

dakkapellen boven elkaar in één dakvlak wordt 
gehandhaafd;

- In afwijking van het algemene standpunt 
zijn bij het vooroorlogse deel van de Rijnlaan 
met woningen met een steile hoge kapvorm, 
dakkapellen boven dakkapellen aan de 
achterkant bij de woningen met de even 
nummers 12 t/m 24, 30 t/m 80 en 86 t/m 98 
toegestaan;

- Erkers worden op de plankaart ondergebracht 
in de categorie ‘overschrijding van de 
bouwgrenzen’, in plaats van binnen het bouwvlak 
(in de huidige bestemmingsplannen is hier niet 
consequent mee omgegaan);

- In een bestemmingsplan kan de mogelijkheid 
worden opgenomen om in bepaalde gevallen 
af te wijken van dat bestemmingsplan: de 
binnenplanse afwijking van de bouw- en/
of gebruiksregels. Het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor een binnenplanse 
afwijking van de bouw- en/of gebruiksregels 
(bijv. 10% overschrijding van de in het plan 
aangegeven maten) zal geen automatisme zijn. 
Bij de afweging zullen aspecten als bijvoorbeeld 
het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld 
en verkeersveiligheid worden meegewogen;

- Het huidige beleid voor seksinrichtingen 
wordt gehandhaafd (vergunning mogelijk voor 
maximaal twee vestigingen in Heemstede, mits 
aan een aantal voorwaarden wordt voldaan);

- De mogelijkheden voor beperkte 
horecavoorzieningen wordt verruimd. Onder 
‘beperkte horecavoorzieningen’ worden de 
voorzieningen verstaan, die wat betreft hun 
exploitatie vorm ondergeschikt zijn aan de 
hoofdfunctie detailhandel, zoals koffiehoekjes, 
proeflokalen en zitgedeelten bij banketbakker, 
patisserie of ijssalon;

- Het woonwagenstandplaats E. van Slogterenlaan 
wordt bestemd als “Wonen” met de aanduiding 
‘woonwagenstandplaats’;

- Aan de Meijerslaan + Scholtenlaan staan vier 
flatgebouwen met woningen. De aanwezige 
flatgebouwen zijn (deels) niet conform 
bestemmingsplan ‘Geleerdenwijk’ gebouwd. 
Tussen de flatgebouwen zijn verder eenlaagse 
gebouwen aanwezig die, in strijd met het oude 
(thans nog vigerende) planregime, worden 
gebruikt als praktijk voor fysio- en manuele 
therapie en als tandartspraktijk. Deze eenlaagse 

gebouwen zijn deels buiten de bouwgrenzen 
van het bestemmingsplan ‘Geleerdenwijk’ 
opgericht. 

 In het verleden is bouwvergunning verleend 
voor de alhier aanwezige bebouwing. Er kan 
echter niet meer worden achterhaald of er voor 
de afwijkingen van het bestemmingsplan een 
planologisch besluit is genomen. De huidige 
bebouwing en het huidige gebruik worden in 
het bestemmingsplan opgenomen.

- Aan de Glipper Dreef is sinds lange tijd (1982) 
een snackbar aanwezig. Ten behoeve van deze 
functie is in het verleden een milieuvergunning 
verleend. Er kan echter niet meer worden 
achterhaald of er voor het afwijken van het 
bestemmingsplan een planologisch besluit 
is genomen. Het huidige gebruik is in het 
voorliggende ontwerpbestemmingsplan als 
zodanig (Horeca cat. I) opgenomen.

Waar kunt u het ontwerp-
bestemmingsplan inzien? 
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 
6 juni 2013 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden 
van het raadhuis vindt u op de website www.
heemstede.nl. Het plan (verbeelding, regels en 
toelichting) kan digitaal worden ingezien op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPzuidenwest-0101 en op de website 
van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar 
maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (6 juni t/m 
17 juli 2013) kan eenieder reageren. Zienswijzen 
met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan 
kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. 
Als u schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw 
zienswijze richten aan de gemeenteraad van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U 
kunt uw zienswijze ook via een e-mail vesturen aan 
gemeente@heemstede.nl. 
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer G. Klaassen van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is 023-
5485765. Ook voor nadere informatie over het 
ontwerp-besluit kunt u zich tot de heer Klaassen 
wenden.

Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college de 
Notitie Coffeeshopbeleid Heemstede vastgesteld. 
De regeling treedt met terugwerkende kracht met 
ingang van 28 maart 2013 in werking. Per diezelfde 
datum is de Notitie Coffeeshopbeleid, laatstelijk 

gewijzigd op 15 december 2009 ingetrokken. De 
Notitie behelst geen inhoudelijke wijziging van 
het coffeeshopbeleid. Het gaat enkel om tekstuele 
wijzigingen. 

De notitie ligt tot en met 28 augustus 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis en is ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.

Nieuwe notitie coffeeshopbeleid

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

- L.A. Saleh, geb 28-05-1982, Herenweg 98, per 15-
05-2013

- L.J. Ritallick, geb 15-10-1986, Wasserij-Annalaan 
43, per 15-05-2013

- P.G. Fulton, geb 01-02-1979, Wasserij-Annalaan 
43, per 15-05-2013

- D.P. Ivanova, geb 24-06-1986, Valkenburgerlaan 2, 
per 15-05-2013

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Uitschrijving GBA



Vergaderingen commissies
Samenleving 11 juni
De raadscommissie Samenleving houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 11 juni 2013 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 11 juni 

2013
- Spreekrecht burgers
- Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede 

(concept) (B-stuk)
- Jaarrekening Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Verordening incidentele subsidies ouderenbonden 

(A-stuk)
- Vaststelling subsidie 2012 Stichting Welzijn 

Ouderen Heemstede (WOH) (C-stuk o.v.v. VVD)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Middelen 12 juni
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 12 juni 2013 
(20.00 uur) in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 12 juni 

2013
- Spreekrecht burgers
- Voorjaarsnota 2013 (A-stuk)
- Kadernota 2014-2017 (A-stuk)

- Actieprogramma Notitie Economisch Beleid 2010-
2015: Stand van zaken o.v.v. D66 (C-stuk)

- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Middelen 12 juni
De raadscommissie Middelen houdt een besloten 
vergadering op woensdag 12 juni 2013 na afloop 
van de openbare vergadering van de commissie 
Middelen in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
 
 Op de agenda:
- Benoemen secretaris Rekenkamercommissie

Ruimte 13 juni
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 13 juni 2013 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
N.B. De commissie Ruimte zal verder vergaderen op 
maandag 17 juni 2013. Agendapunten die vanavond 
niet aan de orde komen zullen voor bespreking 
doorschuiven naar deze vergadering.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 13 juni 

2013
- Spreekrecht burgers
- Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek naar de 

beoogde locatie voor Vomar Supermarkt (B-stuk)
- Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling 

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Vaststellen Verordening gunning opdrachten door 

toekenning van een uitsluitend recht Heemstede 
2013 (A-stuk)

- Vaststellen ontwerp actieplan geluid 2013-2018 
(B-stuk)

Ruimte 17 juni
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 17 juni 2013 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 17 juni 

2013
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-bestemmingsplan “Centrum en 

omgeving, eerste gedeeltelijke herziening” (B-stuk)
- Riolering Nijverheidsweg, voorlopige vaststelling 

van het plan (B-stuk)
- Exit-strategie De Meerlanden, aankoop milieustraat 

(B-stuk)
- Laantje van Alverna, Leidsevaartweg/

Boekenroodeweg, omgevingsvergunningen 
voor aanleggen van een ontsluitingsweg en 
voor het gedeeltelijk dempen van sloten en het 
aanleggen van een nieuwe watergang (C-stuk 
o.v.v. GroenLinks)

- Overzicht bouwprojecten juni 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die tijdens de openbare vergaderingen 
worden besproken. Hier treft u bovendien informatie 
over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen 
A-, B- en C-stukken. 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.

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 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’.




