
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 juni 2013

In deze uitgave:
- Onderzoek ligplaatsen 
 Tooropkade

- Nieuwe Drank- en 
 Horecawet

- Raadsbesluiten 30 mei

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

Bijeenkomst 
voor ZZP’ers

19 juni

Veteranendag 2013 in Heemstede
Nieuw: Avondconcert in Pinksterkerk

Op zaterdag 22 juni vindt in Heemstede de jaarlijkse viering 
van Veteranendag plaats. Het thema van Veteranendag is 
dit jaar: ‘de veteraan dichtbij’ en de activiteiten voorzien daar 
in. Overdag is er een ontvangst bij het raadhuis, waar ook 
oude legermaterialen worden gedemonstreerd, zoals een 
eerste hulp veldpost inclusief ambulances, een zoeklicht dat 
in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt bij luchtafweer. 
In de veldkeuken worden pannenkoeken gebakken. Nieuw 
dit jaar is het veteranenconcert ’s avonds om 20.00 uur in 
de Pinksterkerk voor veteranen en alle inwoners. U bent van 
harte uitgenodigd bij het programma overdag én ’s avonds. 
Kijk voor het complete programma op www.heemstede.nl.

Workshop Positief Opvoeden
‘Tieners laten meewerken’
Op dinsdag 18 juni organiseren het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede en Bloemendaal 
de Positief Opvoeden workshop ‘Tieners laten 
meewerken’. Ouders met kinderen in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. In 
deze workshop komt aan bod waarom tieners vaak 
niet willen meewerken. Waar u als ouders tegenaan 
loopt bij het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden u hierbij kunt gebruiken. De 
workshop is van 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
tot 21.45 uur op het CJG Heemstede aan de Lieven 
de Keylaan 7 te Heemstede.

Wilt u deelnemen aan de workshop, neem dan 
contact op met Floor van Blitterswijk via e-mail: 
fvanblitterswijk@heemstede.nl of telefonisch op 

nummer 023-5291947. Er is nog een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Kijk voor meer informatie over 
deze workshop op www.cjgheemstede.nl.

Muziek in het Wandelbos Groenendaal 
Op zondag 16 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur staat 
het 100-jarige Wandelbos Groenendaal in het teken 
van muziek. Op de volgende vier markante plaatsen 
in het bos kunt u genieten van traditionele en 
klassieke klanken:
- Het molentje van Groenendaal: Molenaar 

Rob Hinse bespeelt afwisselend doedelzak, 
trekharmonica en draailier;

- Bezoekerscentrum/Kinderboerderij: 
 Michel Duijves, docent klarinet en saxofoon, 

speelt basklarinet tijdens zijn fototentoonstelling 
‘To the Island’. Zijn zoon Nikolai speelt cello. Kijk 
op www.michelduijves.nl voor meer informatie; 

- Heksenhuisje bij de Adriënnelaan: Inge Siezenga, 
oud-inwoner van Heemstede, demonstreert de 
draailier en Keltische harp;

- Burgemeester Van Rappardlaan, vlakbij Speeltuin 
Groenendaal: Het Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede speelt gevarieerd klassiek ter voorbereiding 

 op een optreden in het buitenland.
De optredens gaan door bij goede 
weersomstandigheden.



Op woensdag 19 juni 2013 om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur) organiseert de gemeente 
Heemstede alweer de derde bijeenkomst 
voor zelfstandigen zonder personeel (zzp) 
in het raadhuis in Heemstede. Voor de 
bijeenkomst zijn alle zzp’ers die in Heemstede 
wonen uitgenodigd. Het thema van de 
bijeenkomst is ‘Voor zzp’ers, door zzp’ers’. De 
burgemeester Marianne Heeremans zal de 
avond openen. Daarna zijn er presentaties 
over de inzet van social media, het verbinden 
en versterken van zelfstandigen en over een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Aanmelden
U kunt zich als Zzp’er aanmelden door een e-mail 
te sturen met daarin uw naam naar de heer T. 
Loggers via tloggers@heemstede.nl. Bovendien 
kunt u zich via de link www.heemstede.nl/
zzp  aanmelden voor de ZZP-databank van de 
gemeente Heemstede. De databank kan een 
digitale ontmoetingsplek en vindplaats worden 
voor de in Heemstede woonachtige zzp’er. 

‘Voor ZZP’ers, door ZZP’ers’
ZZP-bijeenkomst Heemstede op 
woensdag 19 juni 2013

Het vernieuwde ligplaatsenbeleid komt 
voort uit de Verordening openbaar water 
Heemstede. In het nieuwe beleid is bepaald 
dat in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte 
van de Tooropkade grotere vaartuigen mogen 
liggen. Tijdens de inspraak op het concept 
voor deze Verordening is door onder andere de 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging naar voren 
gebracht dat hun leden last kunnen krijgen 
van deze grote boten. De golfslag die wordt 
veroorzaakt door afmerende en vertrekkende 
grote vaartuigen heeft impact op de roeiers.

Vanwege deze inspraakreacties heeft de raad 
gevraagd om een onderzoek zodat kan worden 
bepaald of er beperkingen aan een ligplaats aan 
de Tooropkade moeten komen. Inmiddels is er een 
onafhankelijk rapport nautische veiligheidsscan 
opgesteld door Nautisch adviesbureau Dirk van der 
Zee. De algemene conclusie uit het rapport: 

- de voorgestelde ligplaatsen voor grotere 
schepen tot 15 meter met een kruiphoogte 
van maximaal 2 meter zullen niet leiden tot een 
wezenlijke vergroting van de veiligheidsrisico’s;

- de nieuwe situatie zal wel gevolgen hebben 
voor de begeleiding vanaf de kant vanwege de 
beperking van het zicht.

Naar aanleiding van het rapport en de reactie van de 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging heeft het college 
op 4 juni besloten geen beperkingen te bepalen 
aan de ligplaatsen aan de Tooropkade. Overigens, 
ondanks dat er maximaal drie vaartuigen van 10 
tot 15 meter lengte mogen liggen zoveel mogelijk 
richting Bronsteevaart, zijn er alleen aanvragen 
ingediend voor kleinere boten. Verder is 
bepaald dat er 50 meter kade gerekend vanaf de 
steiger van de Vereniging wordt vrijgehouden van 
ligplaatsen. Bovendien wordt na 1 jaar het 
ligplaatsenbeleid in zijn geheel geëvalueerd.

Onderzoek naar ligplaatsen Tooropkade

Raadsbesluiten 
30 mei 2013
Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning kindertuin en 
generatietuin in Wandelbos Groenendaal

- Begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK) 

- Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK)

- Jaarrekening 2012 gemeente Heemstede
- Wijziging Verordening heffing en invordering van 

leges 2013
- Benoeming accountant voor de boekjaren 2013, 

2014 en 2015
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Jaarverslag en jaarrekening 2012 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 20 juni 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
20.00 uur bezwaar tegen het afbouwen van een 

financiële tegemoetkoming voor het 
gebruik van een leenauto (Wwb) 

 – niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 

verzoek om toestemming voor langer 
verblijf in het buitenland (Wwb) 

 - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 

verzoek om werkzaamheden voor een 
dakopbouw op het perceel W. Denijslaan 
6 stil te leggen 

 - openbaar - 
Bovenstaande 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)5485607.

Nieuwe Drank- en Horecawet: 
handhaving taak van gemeente
Sinds 1 januari 2013 geldt de nieuwe Drank- 
en Horecawet. De nieuwe wet beoogt het 
alcoholgebruik onder met name jongeren 
terug te dringen, verstoring van de openbare 
orde door alcoholmisbruik te voorkomen en de 
administratieve lasten voor horecaondernemers en 
vrijwilligers te reduceren. 

De handhaving verschuift van de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit naar de gemeente. 
Het college van burgemeester en wethouders 

heeft besloten de handhaving in Heemstede 
uit te besteden aan de Milieudienst IJmond. 
Buitengewoon opsporingsambtenaren van deze 
dienst (BOA’s) zullen toezicht houden en handhaven 
bij de horeca, detailhandel en evenementen.
Nieuw in de wet is ook dat jongeren onder de 16 
jaar in overtreding zijn als ze alcoholhoudende 
drank bij zich hebben op voor publiek toegankelijke 
plaatsen. Het maakt niet uit of de verpakking wel of 
niet geopend is of dat de drank in een tas zit. Politie 
of BOA kunnen hiervoor een bekeuring uitschrijven. 

Nieuw Horeca Sanctiebeleid
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college het 
Horeca Sanctiebeleid Heemstede vastgesteld. De 
regeling treedt met terugwerkende kracht met 
ingang van 28 maart 2013 in werking. Per diezelfde 
datum is het Horeca Sanctiebeleid laatstelijk 
gewijzigd op 15 december 2009 ingetrokken. Het 

Horeca Sanctiebeleid behelst geen inhoudelijke, 
maar enkel tekstuele wijzigingen.
De regeling ligt tot en met 4 september 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis en is ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.

Wijziging Regeling 
Budgetbeheer
Bij besluit van 4 juni 2013 heeft het college besloten 
de Regeling Budgetbeheer Gemeente Heemstede 
2013 te wijzigen. De wijzigingen van de Regeling 
treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2013 in werking. De wijzigingen van de Regeling 
liggen tot en met 4 september 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis. De gewijzigde Regeling is na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.



Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 4989, ontvangen 21 mei 
2013. 

- Bankastraat 1 het kappen van 2 loofbomen 
wabonummer 4993, ontvangen 22 mei 29013. 

- Lorentzlaan 4 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 4997, ontvangen 23 mei 2013. 

- T.h.v. Johan Wagenaarlaan 18 het kappen van 1 
populier, 4 iepen, 6 esdoorn wabonummer 4996, 
ontvangen 16 mei 2013. 

- Torenlaan 10 het kappen van 5 bomen 
wabonummer 4998, ontvangen 23 mei 2013. 

- Strawinskylaan 8 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 5000, ontvangen 23 mei 2013. 

- Coby Riemersmalaan 14 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 5001, ontvangen 25 mei 
2013. 

- Cruquiusweg 39 het plaatsen van een 
lichtinstallatie wabonummer 5006, ontvangen 26 
mei 2013. 

- Nicolaas Beetslaan 12 het plaatsen van een 
dakopbouw en een dakkapel op het achter- en 
zijgeveldakvlak wabonummer 5008, ontvangen 
26 mei 2013. 

- Jacob van Ruisdaellaan 13 het kappen van 1 berk 
wabonummer 5013, ontvangen 27 mei 2013. 

- Herenweg 5 het kappen van 167 bomen 
wabonummer 5018, ontvangen 27 mei 2013. 

- Binnenweg 21 het plaatsen van reclame 
wabonummer 5070 ontvangen 28 mei 2013. 

- Paulus Buyslaan 11 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 5071, ontvangen 27 mei 2013. 

- Herenweg 85 het kappen van 2 naaldbomen en 
1 conifeer wabonummer 5072, ontvangen 28 
mei 2013. 

- Raadhuisstraat 15-17 het oprichten van een 
sportschool wabonummer 5074, ontvangen 28 
mei 2013. 

- Binnenweg 49 het verplaatsen van reclame 
wabonummer 5076, ontvangen 30 mei 2013. 

- Raadhuisstraat 78 het wijzigen van reclame 
wabonummer 5078, ontvangen 30 mei 2013. 

- Camplaan 33 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 5085, 
ontvangen 30 mei 2013. 

- Heemsteedse Dreef 17 het doorbreken van een 
muur wabonummer 5084, ontvangen 27 mei 
2013. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het uitbreiden van een 
woonhuis wabonummer 5088, ontvangen 30 
mei 2013. 

- H.W. Mesdaglaan 20 het kappen van 1 loofboom 
wabonummer 5089, ontvangen 30 mei 2013. 

- Jacob van Campenstraat 57 het vergroten van 
een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5094, ontvangen 29 mei 2013. 

- Jacob van Campenstraat 59 het vergroten van 
een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5091, ontvangen 29 mei 2013. 

- Landzichtlaan 10 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4999, ontvangen 23 mei 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Abraham Kuyperstraat 7 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 

4783, verzonden 7 juni 2013. 
- Herenweg 85 het kappen van 2 naaldbomen en 

1 conifeer wabonummer 5072, verzonden 7 juni 
2013. 

- t.h.v. Johan Wagenaarlaan 72 het kappen van 1 
populier, 4 iepen en 6 esdoorn wabonummer 
4996, verzonden 7 juni 2013. 

- Jacob van Ruisdaellaan 13 het kappen van 1 berk 
wabonummer 5013, verzonden 7 juni 2013. 

- H.W. Mesdaglaan 20 het kappen van 1 loofboom 
wabonummer 5089, verzonden 7 juni 2013. 

- Lorentzlaan 4 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 4997, verzonden 7 juni 2013. 

- Glipper Dreef 77-103 het wijzigen van de entree 
van een woongebouw wabonummer 4841, 
verzonden 7 juni 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
- Torenlaan 10 het verbouwen van een woonhuis 

(wijziging op eerder verleende vergunning) 
wabonummer 4610, ontvangen 29 april 2013. 
Reguliere procedure. 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
- Torenlaan 10 het verbouwen van een woonhuis 

(wijziging op eerder verleende vergunning) 
wabonummer 4610, ontvangen 29 april 2013. 
Reguliere procedure

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

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’.



Ontwerp Actieplan geluid 2013 - 2018 
Het college van B&W maakt bekend dat zij een 
‘ontwerp Actieplan Geluid’ heeft vastgesteld als 
bedoeld in artikel 11.12 Wet milieubeheer. 

De verplichting tot het opstellen van een 
Actieplan geluid is opgenomen in de Wet 
milieubeheer en vloeit voort uit de Europese 
Richtlijn Omgevingslawaai. Het Actieplan is 
gebaseerd op de geluidsbelastingkaarten over 
het jaar 2011 die in het najaar van 2012 zijn 

vastgesteld. De geluidsbelastingkaarten geven 
inzicht in de geluidsbelastingen van weg-, rail-, 
industrie- en luchtvaartlawaai. Het Actieplan is 
gericht op de evaluatie en het beheersen van 
het omgevingslawaai waaraan mensen worden 
blootgesteld. Tegen de vaststelling van het 
definitieve Actieplan geluid is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.

Het plan ligt vanaf 13 juni 2013 ter inzage in de 

publiekshal van het raadhuis van Heemstede. 
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan 
een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen 
kenbaar gemaakt worden bij Milieudienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Zienswijze ontwerp Actieplan geluid”. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Milieudienst IJmond, 
telefoonnummer 0251-263863.




