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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 juni 2015

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

Met vakantie naar 
het buitenland?

In deze uitgave:
- Als vrijwilliger aan de slag 
 in Heemstede?
- Bekendmakingen

Expositie ‘Snuiten’ 
In de maanden juni en juli is in de Publiekshal 
werk te zien van de kunstenaar Mika Stam – van 
Vonderen. Als klein ‘meiske’ op het Brabantse 
platteland vond zij het enorm spannend om tussen 
de beesten te leven. Hier is de basis gelegd voor de 
expositie “Snuiten”.

Mini expositie ‘Verrassende vondsten 
in gemeentehuis Heemstede’
In de Burgerzaal is de komende dagen nog de mini-
expositie te zien over archeologie. Drie periodes 
staan centraal. De oudste vondsten komen uit 
de Nieuwe Steentijd en zijn 5000 jaar geleden 
gebruikt door de eerste bewoners van het gebied. 
Uit de Middeleeuwen zijn bijzondere vondsten 
te zien van klooster De Hemelpoort en luxe 
gebruiksvoorwerpen van buitenplaats Hageveld 
weerspiegelen het rijke leven uit die tijd. Dus wie 
nog nooit een vuursteenpriem, schedelkraal of 
kolfslof heeft gezien, krijgt nu de kans.

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

Extra workshop ‘Leren luisteren’
Vanwege grote belangstelling organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
een extra positief opvoeden workshop ‘Leren 
luisteren’. De workshop is op woensdag 8 juli 
van 19.30 tot 21.30 uur. De interactieve 
workshop is voor ouders, die kinderen hebben 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
workshop.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat kinderen 
grenzen uitproberen, maar ze moeten ook leren om 
te gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan 
bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd 
wordt. Hoe kunnen ouders omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en 
leer je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken.

Op zaterdag 20 juni vindt in Heemstede voor de 
9e keer de jaarlijkse viering van Veteranendag 
plaats. Deze dag wordt muzikaal ondersteund 
door de Teisterband. Tussen 13.00 en 16.30 uur 
worden diverse activiteiten georganiseerd zoals de 
ontvangst bij het raadhuis, een markt waar oude 
legermaterialen worden gedemonstreerd, en kunt 
u weer deelnemen aan het, inmiddels traditioneel 
geworden, haringhappen met drankje voor het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd deze dag 
bij te wonen. Binnenkort volgt meer informatie over 
het complete programma op www.heemstede.nl.

Meer weten en aanmelden? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl. Wilt u meer 
informatie over de methode Positief Opvoeden 
kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.

Zaterdag 20 juni
Veteranendag 2015 in Heemstede



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 21, het maken van een zelfstandige 

opgang voor een bovenwoning, wabonummer 
23079, ontvangen 22 mei 2015.

- Haringvlietplantsoen 18, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 23139, ontvangen 22 mei 2015.

- Duin en Vaart 10, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 23140, 

 ontvangen 22 mei 2015.
- Laan van Bloemenhove 17, het doorbreken van 

een muur, wabonummer 23141, 
 ontvangen 25 mei 2015.
- Cruquiusweg 29, het plaatsen van een spandoek, 

wabonummer 23156, ontvangen 28 mei 2015.
- Cruquiusweg 49, uitbreiden zolderverdieping 

van de gemeentewerf, wabonummer 23084, 
ontvangen 22 mei 2015.

- Johan Wagenaarlaan 55, het wijzigen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 23206, ontvangen 28 mei 2015.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 49D, het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar geheel wonen, 
wabonummer 23029, ontvangen 20 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.

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
overkapping op de wasboxen, wabonummer 
22585, ontvangen 8 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan. 
(reguliere procedures)
- Herenweg 49D, het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar geheel wonen, 
wabonummer 23029, ontvangen 20 mei 2015.

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
overkapping op de wasboxen, wabonummer 
22585, ontvangen 8 mei 2015.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 4, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 22580, 
 verzonden 5 juni 2015.
- Kadijk 38A, nieuwbouw woonhuis met 

bijgebouw, wabonummer 18217, 
 verzonden 5 juni 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Gaat u (binnenkort) op vakantie naar het 
buitenland? Vraag dan op tijd uw paspoort 
of identiteitskaart aan. Wilt u snel geholpen 
worden? Maak dan een afspraak. 
U kunt langskomen wanneer het u uitkomt 
en wordt direct geholpen op het afgesproken 
tijdstip. Snel en makkelijk dus! 
Ga naar www.heemstede.nl en klik rechts in 
uw scherm op ‘Afspraak maken’.

Vacature Top 3
Als vrijwilliger aan de slag in Heemstede?
Begeleiders voor zomeractiviteiten
Van 3 juni t/m 26 augustus worden er iedere 
woensdagochtend leuke activiteiten georganiseerd 
voor actieve senioren. Wilt u ook meehelpen als 
begeleider van de creatieve activiteiten Wilt u 
ook meehelpen als begeleider van de creatieve 
activiteiten en bridge/klaverjassen? We kunnen uw 
hulp goed gebruiken.

Theatertechnicus
Als theatertechnicus regel je tijdens de repetities en 
uitvoeringen het licht en geluid voor Theatergroep 
het Klapstuk. Daarnaast verricht je ook enkele 
hand- en spandiensten. De repetities zijn op de 
dinsdagavonden van 19.00 - 21.30 uur.

Vrijwilligers voor natuur- en 
tuinonderhoud
Wilt u de handen uit de mouwen steken en eer van 
uw werk hebben? Dan kunt u meehelpen met licht 
onderhoud van een tuin (gras maaien en borders 
bijhouden) of het beheer van natuurgebieden 
(zagen, aanplanten en snoeien), alles is mogelijk!

Meer weten over het vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 uur
telefoon:  023-5483824
website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail: vrijwilligerspunt@casca.nl

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 21 
mei 2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- J. Admiraal, geboren 06-07-1993, 
 Zandvoortselaan 54. 
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).

Gunning 
Meerlanden
Op 2 juni 2015 heeft het college besloten om de 
dienstverleningsovereenkomsten met  Meerlanden 
voor de afvalinzameling en reiniging te verlengen 
met twee jaar, dus tot en met 31 december 2017.

Nieuwe regelgeving: Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Heemstede 2015
Op 23 april 2015 heeft de raad de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Heemstede 2015 vastgesteld. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl

Denk aan uw 
reisdocumenten



Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 juni 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de stopzetting 
  van een PGB (niet openbaar)

20.30 uur  bezwaar tegen de plaatsing van een 
  boom op de bomenkaart (openbaar) 
21.00 uur bezwaar tegen het gewijzigde kapbeleid 
  en de vastgestelde bomenkaart 
  (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. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Verwijdering vaartuigen
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen op al
vergunde ligplaats:
- een stalen motorboot, genaamd Lorena, in het 

water aan de P.C. Hooftkade, op ligplaats PCH 009;
- een naamloze witte kunststof boot, in de 

Leidsevaart aan de Asterkade op ligplaats ASK 
014.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de eigenaren 
van deze vaartuigen tot en met 14 dagen na 
de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen of 
een ligplaats in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als het 
betreffende vaartuig binnen deze termijn niet is 

verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Bestemmingsplan “Havendreef” Heemstede
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in de vergadering van 23 april 2015 het 
bestemmingsplan “Havendreef ”, digitaal bekend 
onder IDN: NL.IMRO.0397.BPhavendreef-e0201, 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Havendreef
Voor het verouderde bedrijventerrein gelegen aan 
de Havenstraat en Kanaalweg bestaat het plan 
om hier het nieuwe woongebied Havendreef te 
bouwen. Het plan behelst 61 eengezinswoningen, 
15 appartementen, een horecagelegenheid en 
een dierenspeciaalzaak. Op de website van de 
gemeente vindt u een speciale pagina met veel 
informatie over het project Havendreef: 
www.heemstede.nl -> Plannen en Projecten -> 
Bouwplan Havendreef.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn 
opgesomd in bijlage 4 behorende bij de toelichting 
van het bestemmingsplan: “Overzicht wijzigingen 
vastgesteld bestemmingsplan “Havendreef””.  

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.Heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “Een plan bekijken” en 
dan naar “Bestemmingsplannen”. Klik vervolgens op 
“ID” en vul “NL.IMRO.0397.BPhavendreef-0201” 
in om het gehele plan te bekijken.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt voorts 
met ingang van donderdag 11 juni 2015 voor zes 
weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal 
van het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met 
ingang van vrijdag 12 juni 2015 gedurende 6 
weken (dus tot en met donderdag 23 juli 2015) 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 

door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Naast de mogelijkheid om op papier beroep in te 
stellen, kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. 
Dat kan alleen via het speciale digitale loket dat u 
op de homepage van de website van de Raad van 
State vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale 
loket moet u beschikken over DigiD. Binnen het 
loket volgt u de instructies en vult u de formulieren 
in. Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen 
levert u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u 
kunt geen beroep instellen per e-mail.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vanaf 
dat moment is het bestemmingsplan “Havendreef” 
ook van kracht.

Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van het bestemmingsplan 
Havendreef te Heemstede, een verzoek om 
vaststelling van een hogere waarde in het kader van 
de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond. Het hogere waarde besluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het 
college tot vaststelling van een hogere waarde 
is gemandateerd aan het dagelijks bestuur van 
Omgevingsdienst IJmond. De directeur van 

Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd 
namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend 
dat er een besluit hogere waarde is genomen. Het 
besluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt 
met ingang van donderdag 11juni 2015, gedurende 
zes weken, samen met het bestemmingsplan 
“Havendreef”, ter inzage bij de balie van het raadhuis 
van Heemstede en bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur. Binnen de bovenstaande 

termijn kunnen belanghebbenden beroep 
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 
Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder omgevingsvergunning 
bestemmingsplan Havendreef te Heemstede”. Het 
is ook mogelijk om digitaal beroep aan te tekenen 
via www.raadvanstate.nl -> digitaal loket. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD).

Hogere waarde Wet geluidhinder 
Bestemmingsplan Havendreef te Heemstede



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’.




