
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 juni 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

Commissie-
vergaderingen

10, 11 en 12 juni

In deze uitgave:
- Textielinzameling
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties

Inbrekers gaan niet met vakantie
Gemeente Heemstede wil het aantal woning-
inbraken terugdringen. In deze periode slaan veel 
inbrekers toe omdat zij weten dat bewoners van 
huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit 
te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg 
zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. 

Wat doen wij tegen woninginbraken?
Samen met diverse partners zoals woningcorporatie, 
politie en buurtpreventieteams werken wij aan 
een veilige woonomgeving voor de bewoners van 
Heemstede. Standaard wordt gezorgd voor goede 
verlichting in de wijken en we snoeien de struiken. 
Dit geeft goed zicht op woningen en dat schrikt 
inbrekers af. En natuurlijk zijn wij groot voorstander 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Wat kunt ú doen tegen 
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op: 
- Op vakantie? Licht de buren in
 Zij kunnen op uw woning letten en deze 

een bewoonde indruk geven. Download 
de burenkaart via www.politiekeurmerk.
nl/zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten waar 
ze u kunnen bereiken in geval van nood.

- Bel 112 bij verdachte situaties
 Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 

de inbrekers te pakken.

- Voor de thuisblijvers; let op insluipers
 Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat 

u maar heel even naar de buren, boven de was 
ophangen of boodschappen doen.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

     MET VAKANTIE
Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Binnenkort op vakantie?
Controleer tijdig de geldigheid van uw reisdocument
Wanneer u een nieuw reisdocument wilt 
aanvragen maak dan tijdig een afspraak. Kom 
langs wanneer het u uitkomt en word direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en 

makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl 
en klik rechts in uw scherm op ‘Maak een 
afspraak’.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’ 
Op woensdag 18 juni van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op hoe je als 
ouders kan omgaan met lastig gedrag zoals niet 
luisteren. Hoe stel je grenzen en leer je kinderen om 
op een positieve manier mee te werken. Wilt u meer 
weten over deze workshop? Kijk dan op 
www.cjgheemstede.nl. U kunt zich hier ook 
inschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

workshop. Wilt u meer informatie over de methode 
Positief Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.



Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 10 het kappen van 2 meelbessen 

wabonummer 12047, verzonden 28 mei 2014. 
- Frederik van Eedenplein 4 het kappen van 
 1 eikenboom wabonummer 11971, 
 verzonden 28 mei 2014. 
- Nobellaan 5 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 11968, verzonden 28 mei 2014. 
- H.W. Mesdaglaan 24 het kappen van 1 notenboom 

wabonummer 12096, verzonden 28 mei 2014. 
- Hunzelaan 16 het kappen van 1 prunus 

wabonummer 12050, verzonden 28 mei 2014.
- Beethovenlaan 35 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 10770, 
 verzonden 28 mei 2014. 
- Anton Mauvestraat 4 het uitbreiden van een 

terrasoverkapping en balkon wabonummer 11262, 
verzonden 28 mei 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 206 het maken van een achteringang 

en bewoonbaar maken 1e en 2e verdieping 
wabonummer 12217, ontvangen 19 mei 2014. 

- Binnenweg 103 het plaatsen van reclame 
wabonummer 12218, ontvangen 20 mei 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Thorbeckelaan e.o. dit najaar aangepakt
Dit najaar wordt volgens de huidige planning 
gestart met het vervangen van de riolering in de 
Thorbeckelaan en omgeving. Tegelijkertijd pakt 
de gemeente ook andere delen in het gebied aan. 
Daarbij gaat het onder meer om weginrichting, 
parkeren, het groen en een speellocatie. In april en 
mei lag het plan ter inzage. 

De reacties zijn inmiddels verwerkt in een 
aangepast plan. Het nieuwe plan vindt u op 
www.heemstede.nl onder ‘Plannen en projecten’. 
De commissie Ruimte bespreekt het plan op 
donderdag 12 juni. U bent van harte welkom deze 
vergadering als toehoorder of inspreker bij te 
wonen (locatie: Raadhuis, aanvang: 20.00 uur).

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

Straatverlichting 
defect?

Losliggende 
stoeptegels?

Kapot 
speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van 

de gemeente (023) 548 57 62.

Raadsbesluiten 28 mei 2014
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden 

De raad heeft unaniem besloten:

Onderzoek geloofsbrieven en 
beëdiging raadslid
Dhr. H.J.M. van Zon is beëdigd als raadslid

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

Rekenkamercommissie Heemstede
- Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK), incl. aanvullende zienswijze.
- Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK), incl. aanvullende zienswijze.

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning 4 woningen 

 Glipperweg 33-39
- Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede
- Beleidskadernota Participatiewet 2015
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 april 2014

Roeiboot Leidsevaart gelicht
In opdracht van het college is een witte roeiboot 
met oranje zijkanten en een kleine goudkleurige 
ster op het voordek in de Leidsevaart ter hoogte van 
de brug nabij de Kohnstammlaan gelicht.

Het vaartuig wordt tot en met 26 augustus 
2014 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 
vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college het 
vaartuig vernietigen danwel verkopen of om niet 
overdragen.

Roeiboten aangetroffen in Heemsteeds Kanaal
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
roeiboten aangetroffen in het Heemsteeds Kanaal. 
De vaartuigen zijn aangelegd aan grond dat in 

eigendom is van de gemeente. De locatie is in de 
Verordening openbaar water Heemstede (artikel 3 
en 4) uitgezonderd om een ligplaats in te nemen 
met een pleziervaartuig. 

De eigenaar van genoemde vaartuigen krijgt tot en 
met 18 juni 2014 de gelegenheid om zijn vaartuig 
buiten Heemstede te brengen dan wel een ligplaats 
in te nemen waar dit 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. 

- een witte roeiboot met zwarte bovenzijde en 
zwarte bodem ter hoogte van Mozartkade 10. 

 Dit vaartuig is aangelegd. 
- een witte roeiboot ter hoogte van Mozartkade in 

ligplaats MZK 040. 
- een stalen roeiboot met houten lattenbodem en 

houten zijbankjes ter hoogte van Mozartkade 11, 
in ligplaats MZK 016. In de boot ligt een houten 
peddel, een zwarte emmer (GAMMA) en een 
rood stoffer en blik. 

- een houten motorboot met donkergroen dekzeil 
ter hoogte van Mozartkade 14, in ligplaats MZK 021. 

- een witte speedboot met twee zwarte strepen 
over de voorzijde met zwart dekzeil ter hoogte 
van Mozartkade, in ligplaats MZK 045.

Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van 
de Verordening openbaar water Heemstede). Neem 
voor vragen contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties



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
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 10 juni 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 13 mei 2014
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Jaarverslag en jaarrekening 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) (A-stuk)

- Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Heemstede 2014 (A-stuk)

- Voortzetting combinatiefuncties/bezuinigingen 
schoolzwemmen) (B-stuk)

- Project De Verbeelding: toekomst van de 
bibliotheek Heemstede (B-stuk)

- Jaarverslag 2013 cliëntenraad Wet werk en 
bijstand (C-stuk ovv GL)

- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur Paswerk 

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

Vergadering commissie Middelen
woensdag 11 juni 2014 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Middelen 11 juni 2014
- Spreekrecht burgers
- Aanvraag aanwijzing Stichting Lokale Omroep 

Haarlem als lokale omroep (A-stuk)
- Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 

(A-stuk)
- Voorjaarsnota 2014 (A-stuk)
- Nota reserves en voorzieningen - 

weerstandsvermogen 2014 (A-stuk)
- Kadernota 2015-2018 (A-stuk)
- Uitkomsten kengetallen onderzoek Nederlandse 

Gemeenten’ door Berenschot (C-stuk o.v.v. PvdA)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
donderdag 12 juni 2014 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 12 juni 2014
- Spreekrecht burgers
- Benoeming leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke kwaliteit Heemstede (A-stuk)
- Voorlopige vaststelling plan “Vervangen riolering 

Thorbeckelaan e.o.” (B-stuk)
- Plein Raadhuisstraat (B-stuk)
- Kop Blekersvaart, pleintje tegenover Albert Heijn 

(B-stuk)
- Formulering definitieve opdracht herziening 

welstandsnota (B-stuk)
- Onttrekking woonruimten aan de sociale 

woningvoorraad (B-stuk)
- Voortgang Investeringsprogramma Stedelijke 

Vernieuwing (ISV) Heemstede (C-stuk o.v.v. CDA)
- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die 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 via telefoon (023) 5485646, of 
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl. 




