
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 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

Vergadering 
gemeenteraad

donderdag 26 juni

In deze uitgave:
- Exposities
- Handhavingsacties
- Bekendmakingen

Informatie of vragen over veranderingen in de zorg? 
www.samenzorgen.net
Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en 
Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor mensen die 
nu of straks gebruik maken van begeleiding, hulp 
of voorzieningen die onder deze nieuwe wetten 

vallen. Om cliënten, hun omgeving en andere 
geïnteresseerden te informeren is er nu de website 
www.samenzorgen.net. Via de website kunt u ook 
vragen stellen, suggesties doen of zich abonneren 
op een nieuwsbrief.

Informatiepagina in krant
Geen internet? Deze week verschijnt in het 
Weekblad Kennemerland-Zuid ook een 
informatiepagina over alle veranderingen. Als u 
deze krant niet ontvangt, kunt u een exemplaar bij 
het raadhuis afhalen. 

Ook na de zomer zullen we u naast de website 
tevens via andere kanalen blijven informeren. 

Veteranendag in Heemstede
Zaterdag 21 juni 2014

Het programma begint om 10.15 uur bij 
boekhandel Blokker met de presentatie van het 
boek ‘De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd’ 

door Saskia Klooster, één van de auteurs. U bent 
van harte welkom. Om 12.45 uur vindt een 
herdenkingsbijeenkomst voor omgekomen 
veteranen plaats op de algemene begraafplaats aan 
de Herfstlaan. Vanaf 13.45 uur zal rond het raadhuis 
een grote verzameling militaire voertuigen staan 
opgesteld die tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
de vredesmissie in Libanon in gebruik zijn geweest. 
Voor de kinderen wordt een oude veldkeuken 
ingericht waar pannenkoeken worden gebakken. 
Rond 15.30 uur wordt de dag afgesloten met een 
rondrit van oude legervoertuigen door het centrum 
van Heemstede. Kijk voor het complete programma 
op www.heemstede.nl.

Gaat u met vakantie? 
Inbrekers niet!
Tijdens de vakantieperiode 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 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.

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

- 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.



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Bronsteeweg 16 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 12680, ontvangen 
4 juni 2014. 

- Scheldelaan 1 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldaklvlak wabonummer 12681, 
ontvangen 4 juni 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling 

wabonummer 10913, verzonden 13 juni 2014. 
- Herenweg 7 het aanleggen van leidingen 

(elektra, water, riool) en septic tank wabonummer 
125732, verzonden 13 juni 2014. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik
- Glipper Dreef 209 brandveilig gebruik voor het 

woonzorgcentrum Bosbeek wabonummer 
10157, ontvangen 7 februari 2014. Uitgebreide 
procedure. De aanvraag ligt 6 weken ter inzage.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Exposities in raadhuis Heemstede
Expositie ‘ZIJN’
In de zomermaanden is in de Burgerzaal de 
bijzondere expositie ‘Zijn’ te zien. Onder het motto: 
Laat je inspireren, laat het gebeuren, laat het ZIJN 
hebben dertien professionele kunstenaars zich laten 
inspireren door werk van cliënt-kunstenaar van 
Stichting SEIN.   

Lard van der Pal
Op dit moment zijn in de publiekshal schilderijen 
te zien van Lard van der Pal. Zijn werk wordt 
impressionistisch genoemd met als geliefde 
onderwerpen: stadsgezichten en landschappen.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om deze exposities te komen 
bewonderen.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

per 3 juni 2014
- T.J. Vosshard, geboren 22-10-1966, 
 M. Vaumontlaan 104
- A.E. van Dijk, geboren 05-05- 1963, 
 Wasserij-Annalaan 97

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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

per 25 april 2014
- R.V. Kenselaar, geboren 12-04-1966, 
 Alberdingk Thijmlaan 9

- J.J.J. van der Weert, geboren 26-08-1981, 
Vechtlaan 13

Per 30 april 2014
- C. António Teófilo, geboren 08-11-1974 en 

mevrouw Sequeira Amaral Teófilo 04-01-1976 en 
kind, Zandvoortselaan 75B

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan 
bezwaar maken. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, 
bezwaar maken’. 

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)

Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten 
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen 
of politiek nieuws.

Fiets Herenweg 103A Berkenhof 
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
damesfiets, merk Sparta, kleur bruin, aangetroffen 
op de Herenweg ter hoogte van huisnummer 103A 
Berkenhof. De fiets is niet in rijtechnische staat: hij 
heeft een verbogen stuur en platte voorband.

Fiets Jacobaschool, Lanckhorstlaan 
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
herenfiets, merk Batavus Traversa, kleur zwart/goud, 
aangetroffen in een fietsenrek bij de Jacobaschool 
op de Lanckhorstlaan. De fiets is niet in rijtechnische 
staat: hij heeft platte banden.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van genoemde fietsen krijgt tot en 
met 2 juli 2014 de gelegenheid om de fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 
de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De fiets wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Melding verwijdering fietswrakken 
in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV). Op dinsdag 1 juli 2014 gaat de 
gemeente fietswrakken verwijderen die zich in 

de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout en in de winkelstraten van Heemstede 
bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee 
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. Tevens 
worden in deze gebieden alle fietskettingen en 
andere zaken verwijderd die aan fietsenklemmen 
of andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

Opslag
Verwijderde fietswrakken worden tot en met 
5 oktober 2014 opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg te 
Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag. 
Voor informatie en vragen kunt u bellen met de 
gemeente via 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’.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 juni 
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 26 juni 2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Voorjaarsnota 2014
- Kadernota 2015-2018
- Benoeming leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
- Benoeming voorzitter raadscommissie

Hamerpunten
- Nota Reserves en Voorzieningen – 

weerstandsvermogen 2014
- Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Jaarverslag en jaarrekening 2013 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

- Vaststelling verordening leerlingenvervoer 
gemeente Heemstede 2014

- Aanvraag aanwijzing Stichting Lokale Omroep 

Haarlem als lokale omroep
- Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018

Overige punten
- Bekrachtiging geheimhouding
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 26 juni 2014
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. 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.

Vergadering gemeenteraad 

Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 
2014
Op 29 april 2014 heeft het college het 
Bijzondere bijstand en verstrekkingenboek 2014 

vastgesteld. Hiermee is het Bijzondere bijstand en 
verstrekkingenboek 2011 vervallen. Het college 
heeft tevens een overgangsperiode vastgesteld 
ten behoeve van de huidige doelgroep die 

bijzondere bijstand ontvangt voor budget- 
of bewindvoeringskosten. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoekofficielebekendmakingen.nl

Nieuwe regelgeving




