
Veranderingen APV:
Vergunning nodig voor venten, 
sluitingstijden voor terrassen
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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

Commissievergaderingen 
in juni

In deze uitgave:
- Inbrekers gaan niet met 
 vakantie: preventietips 
- Raadsbesluiten 28 mei

Voor het verkopen aan de deur of op straat 
in Heemstede is voortaan een vergunning 
van de gemeente nodig. Hetzelfde geldt voor 
het werven van donateurs voor een goed 
doel. Daarnaast komen er sluitingstijden 
voor terrassen. Dezelfde sluitingstijden 
gaan gelden voor incidentele feesten in 
restaurants, cafés en sportclubs. Dat zijn de 
grootste wijzigingen in de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Met de 
wijzigingen wil het college van B&W (B&W) 
overlast beperken. Daarnaast wordt hiermee 
gevolg gegeven aan de motie ‘Geen geleur 
aan de deur’, die in november door de raad 
werd aangenomen. De commissie Middelen 
bespreekt op woensdag 10 juni het voorstel 
van B&W om de APV aan te passen.

Verkoop aan de deur
Voor collecteren is in Heemstede een vergunning 
nodig, maar voor venten en voor werving van 
donateurs geldt dat niet. Bij venten gaat het om 
verkoop op straat of aan de deur, bijvoorbeeld 
de verkoop van abonnementen op kranten of 
tijdschriften of de verkoop van stroopwafels door 
leerlingen van een koksopleiding. Het werven van 
donateurs is in feite een vorm van collecteren en 
wordt daar in de nieuwe APV mee gelijkgesteld.

Sluitingstijden terrassen
Op dit moment gelden voor terrassen dezelfde 
sluitingstijden als voor restaurants, cafés en 

snackbars, namelijk tot 01.00 uur doordeweeks 
(zondag tot en met donderdag) en tot 03.00 
uur in het weekend (vrijdag en zaterdag). In de 
nieuwe APV komen aparte sluitingstijden voor 
terrassen. Om de geluidsoverlast in de avonden te 
minimaliseren, mogen terrassen doordeweeks van 
07.00 tot 23.00 uur open en in het weekend van 
08.00 tot 24.00 uur. Ook voor feesten in restaurants, 
cafés en sportclubs (oftewel incidentele festiviteiten) 
gaat er iets veranderen. Nu hoeven inrichtingen zich 
bij incidentele festiviteiten tot de sluitingstijd niet 
aan de geluidsnormen te houden. In de nieuwe APV 
mag de overschrijding van geluidsnormen duren 
tot 23.00 uur doordeweeks en 24.00 uur in het 
weekend. Ook komt er een grens aan de maximaal 
toegestane geluidswaarde.

Bespreking in de commissie 
Middelen
De wijzigingen in de APV zijn een voorstel 
van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad.
De raadscommissie Middelen bespreekt het voorstel 
in de vergadering van woensdag 10 juni (in het 
raadhuis, aanvang 20.00 uur). U bent van harte 
welkom deze vergadering bij te wonen en tijdens 
de vergadering uw mening over dit onderwerp 
te geven. Als u wilt inspreken, dan kunt u zich - 
liefst van te voren - aanmelden bij de raadsgriffie 
(raadsgriffier@heemstede.nl, tel. 023-548 57 47).
Naar verwachting zal de raad de nieuwe APV in de 
vergadering van 25 juni vaststellen.

Vrijdag 5 juni
Binnenlopen bij de burgemeester
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 5 juni 2015 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.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oosterlaan 6, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 22959, ontvangen 18 mei 2015
- Alberdingk Thijmlaan 49, het plaatsen van een 

carport, wabonummer 23024, ontvangen 19 mei 
2015

- Amstellaan 7a, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 23025, 
ontvangen 20 mei 2015

- Herenweg 49D, het wijzigen van een 
bedrijfswoning naar geheel wonen, 
wabonummer 23029, ontvangen 20 mei 2015

- Pieter de Hooghstraat 1, het plaatsen van 
een erfafscheiding, een tuinkist en een 
toegangspoort, wabonummer 23039, ontvangen 
20 mei 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Julianalaan 6, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 22388, ontvangen 4 mei 2015. 
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.

- Herenweg 115, het plaatsen van lichtreclame, 
wabonummer 22297, ontvangen 28 april 2015. 
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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 48, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 22167, verzonden 
29 mei 2015 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Amstellaan 28, het plaatsen van een 

erfafscheiding en een berging, wabonummer 
20999, ontvangen 11 maart 2015. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

OmgevingsvergunningenInbrekers gaan 
niet met vakantie
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 kunt u zelf 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

Raadsbesluiten 28 mei 2015
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.
- Jaarrekening 2014 gemeente Heemstede
- Visie winkelcentra Heemstede-fase 1
- Vaststellen duurzaamheidsjaarverslag 2014
- Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Kennemerland

- Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio 
Kennemerland

- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 
Heemstede 2015

- Benoemen burgerlid voor de Adviescommissie 
voor ruimtelijke kwaliteit gemeente Heemstede

- Benoeming commissievoorzitters

- Benoeming plv leden commissie Middelen en 
Ruimte

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering donderdag 11 juni 2015 aansluitend 
aan de openbare vergadering van de commissie 
Ruimte, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 26 mei 2015

Wensen en plannen voor groene 
gebieden in commissie Ruimte
Uiterlijk in maart 2017 wordt het bestemmingsplan 
Landgoederen en groene gebieden vernieuwd 
(oftewel ‘herzien’). Als eerste stap heeft de 
gemeente geïnventariseerd welke plannen, 
wensen en ontwikkelingen er zijn voor de groene 
gebieden in Heemstede. De lijn die de gemeente 
wil volgen bij deze plannen is beschreven in de 
notitie ‘Inventarisatie ontwikkelingen herziening 
bestemmingsplan Landgoederen en groene 
gebieden’. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag 
of we eventueel wel of niet willen meewerken 
aan een plan. De commissie Ruimte bespreekt op 
maandag 15 juni deze inventarisatie. Daarna wordt 
per plan bepaald of het voor de initiatiefnemer 
zinvol is om het plan verder uit te werken. 
U bent van harte welkom bij deze vergadering, 
als toehoorder of als inspreker (locatie: raadhuis, 
aanvang: 20.00 uur). Als u het woord wil voeren 

over dit onderwerp, kunt u zich vooraf melden bij 
de griffie: raadsgriffier@heemstede.nl, tel. 023-548 
56 46.

Informatie
De notitie waarin alle plannen en ontwikkelingen 
zijn geïnventariseerd, vindt u via www.heemstede.nl 
> Wonen > Bestemmingsplannen > Landgoederen 
en groene gebieden (algehele herziening). 
U kunt ook via de agenda op de homepage van 
www.heemstede.nl naar de betreffende vergadering 
gaan (onder de link ‘bijlagen’ vindt u de notitie).
Zie voor de volledige agenda van de commissie 
Ruimte de aankondiging elders in deze uitgave.
Voor nadere informatie kunt over het 
bestemmingsplan kunt u contact opnemen met 
Gerard Klaassen van de afdeling ruimtelijk Beleid: 
gklaassen@heemstede.nl, telefoon 023-548 57 65.



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’.

Openbare vergaderingen commissies in juni
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden een openbare vergadering 
op dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 11 
en maandag 15 juni 2015 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. 

Commissie Samenleving dinsdag 9 juni
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

9 juni 2015
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2014 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Evaluatie peuterspeelzaalbeleid (B-stuk)
- Ontwerpbegroting 2016 en strategisch plan 

2015-2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland (Paswerk) (B-stuk)

- Kwartaalrapportage Sociaal Domein (januari t/m 
maart 2015) (B-stuk)

- Mantelzorgondersteuning in Heemstede (B-stuk)
- Jaarverslag Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland en rapportage klachtcijfers 2014 
(C-stuk ovv PvdA en CDA)

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 10 juni
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 10 juni 2015
- Spreekrecht burgers
- Voorjaarsnota 2015
- Kadernota 2016-2019
- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 11 juni 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 11 juni 2015
- Spreekrecht burgers
- Plan van aanpak Nota duurzaamheid 2016-2020 

(B-stuk)
- Plan van aanpak woonvisie Heemstede (B-stuk)
- Renovatie openbare verlichting 2015 en 2016 

(B-stuk)
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2015 (A-stuk)
- Overzicht bouwprojecten

- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte maandag 15 juni
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 15 juni 2015
- Spreekrecht burgers
- Uitkomsten enquête parkeerbeleid 

stationsomgeving (B-stuk)
- Inventarisatie ontwikkelingen herziening 

bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
gebieden (B-stuk)

- Ter inzage leggen gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost tbv 
Watermuziek (C-stuk o.v.v. D66)

- Vervolgtraject verkoop peuterspeelzaal 
Reggelaan 14 (C-stuk o.v.v. D66)

- 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, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel
Op 29 mei 2015 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 
zomernachtdiner op vrijdag 19 juni 2015 en een 
eindfeest op woensdag 24 juni 2015 (bij slecht weer 
op donderdag 25 juni 2015) op en rondom het 
schoolplein aan de Crayenestersingel.

In verband met het bovenstaande is, overeen-
komstig 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:

- Op 19 juni 2015 van 13.00 uur tot 24.00 uur en
- Op 24 juni 2015 van 14.00 uur tot 19.00 uur (bij 

slecht weer op 25 juni 2015).

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




