
Bewaakte fietsenstalling station Heemstede-Aerdenhout:
Veilig, droog en vanaf 16 juni gratis
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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

Vergadering 
gemeenteraad

25 juni

In deze uitgave:
- Bekendmakingen
- Training voor kinderen van 
 gescheiden ouders

De bewaakte fietsenstalling bij het station 
Heemstede-Aerdenhout is vanaf dinsdag 16 
juni 2015 gratis. De gemeenten Bloemendaal 
en Heemstede en NS maken dit financieel 
mogelijk, voorlopig als proef van twee jaar. 
Doel is om hiermee het gebruik van deze 
stalling te stimuleren en om overlast van fout 
geparkeerde fietsen op andere delen van 
het gebied rond het station te verminderen. 
Ook verwachten we hiermee het aantal 
fietsendiefstallen terug te kunnen dringen.

Fietsen kunnen maximaal 14 aaneengesloten 
dagen gratis gestald worden in de bewaakte 
NS- fietsenstalling. Fietsers hebben toegang 
tot de stalling met een bankpas (er wordt 
geen geld afgeschreven!). Mensen die al een 
maand- of jaarabonnement hadden, krijgen het 
abonnementsgeld terug, gerekend vanaf de dag dat 
de stalling gratis is, dus 16 juni.

Rond station Heemstede-Aerdenhout is een 
groot tekort aan gratis fietsenstallingsplaatsen. 
In de bewaakte NS Fietsenstalling is nog wel 
voldoende ruimte. Om het gebruik van deze 
stalling te stimuleren, wordt deze gratis toegankelijk 
gemaakt. Hiermee denken NS en de gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede voor de korte termijn 
voldoende fietsplaatsen rond het station te bieden. 

Tegelijkertijd worden er plannen gemaakt om in 
de toekomst nog meer fietsen rond het station te 
kunnen stallen. 

Zaterdag 20 juni werkdag in Groenendaal
Aan de slag in de natuur
Een leuke start van de zomer! Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in samenwerking met 
de gemeente Heemstede op zaterdag 20 juni een 
gezellige werkdag in wandelbos Groenendaal in 
Heemstede. Natuurliefhebbers die het leuk vinden 
om in de natuur bezig te zijn en een bijdrage willen 
leveren aan de natuur in Groenendaal zijn van harte 
welkom. U kunt op deze werkdag onder andere 
esdoorns knippen en zagen. Een dag lekker buiten 
werken om de natuur weer een beetje mooier te 
maken! 

Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding én 
lekkere vlaai bij de koffie!  Zorgt u voor koffie/thee? 
Verzamelen op zaterdag 20 juni om 9.30 uur op 
de grote parkeerplaats van Groenendaal bij het 

restaurant. De werkdag duurt tot 15.00 uur. 
Neem voor meer informatie contact op met 
Marc van Schie, 06-22575748. Aanmelden via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com.

Werk aan de weg
Werk aan de weg is noodzakelijk maar leidt vaak 
tot overlast. Wij houden u op de hoogte van de 
plekken waar aan de weg wordt gewerkt in de 
gemeente Heemstede. Kijk op www.heemstede.
nl/werkaandeweg voor de laatste informatie.
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Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 35, het plaatsen van 

spandoekreclame, wabonummer 23225, 
ontvangen 1 juni 2015

- Hugo de Vriesplein 6, het maken van twee 
muurdoorbraken, wabonummer 23227, 
ontvangen 2 juni 2015

- Melchior Treublaan 8, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, 

 wabonummer 23328, ontvangen 4 juni 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Kadijk 38, het plaatsen van een kas, 

wabonummer 22374, verzonden 12 juni 2015
- Landzichtlaan 52, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 22300, 
 verzonden 12 juni 2015
- Hendrik Andriessenlaan 28, het plaatsen van een 

steiger, wabonummer 22168, 
 verzonden 12 juni 2015
- Franz Lehárlaan 78, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 22365, verzonden 12 juni 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Duin en Vaart 10, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 23140, ontvangen 22 

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 procedure)
- Duin en vaart 10, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 23140, ontvangen 
 22 mei 2015. Belanghebbenden kunnen 

zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders
Op vrijdag 11 september starten twee Kind in 
Echtscheidings Situatie (KIES) trainingen op 
de Voorwegschool in Heemstede. Kinderen die 
in de gemeente Heemstede, Haarlemmerliede 
Spaarnwoude of Bloemendaal wonen, 
kunnen aan deze training meedoen. KIES 
is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van 
de scheiding. Er starten twee verschillende 
groepen, een voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en 
een voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan de 

hand van creatieve opdrachten, praten en spel, 
thema’s aan bod die op dat moment spelen. Voor 
ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt nu een 
aantal jaren de KIES training aan. Kinderen die 
aan deze training hebben meegedaan waren 
enthousiast. De ouders gaven aan dat hun kinderen 
door de training vrolijker zijn geworden en beter 
voor zichzelf opkomen. 
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden 
neem dan contact op met Francien Degewij. U kunt 

haar telefonisch bereiken op 06-44327513 of via de 
email fdegewij@kontext.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op www.cjgheemstede.nl bij 
cursussen en themabijeenkomsten.

Rectificatie bekendmaking Bestemmingsplan Havendreef
Dit betreft een rectificatie van de publicatie in 
HeemstedeNieuws van vorige week woensdag 10 
juni 2015. Omdat deze bekendmaking abusievelijk 

een dag later is gepubliceerd in De Staatscourant, 
wordt de ter inzage termijn en beroepstermijn voor 
het vastgestelde bestemmingsplan “Havendreef” 

verlengd tot en met vrijdag 24 juli 2015. Voor het 
overige wordt verwezen naar genoemde publicatie 
in Heemstede Nieuws.

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon / personen per 22 
april 2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- D.M. Janssen, geboren op 16 maart 1983, p/a Mr. 
S. Van Houtenstraat 9

- M. Witjas, geboren op 05 oktober 1934, 
Herenweg 56a

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 

bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 25 juni 
2015 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 25 juni 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Voorjaarsnota 2015, inclusief effecten 
 mei-circulaire

- Kadernota 2016-2019, inclusief effecten 
 mei-circulaire
- Vatststellen onderwerpen voor extra schriftelijke 

toelichting in de Begroting 2016
- Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening

Hamerpunten
- Jaarrekening 2014 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
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Overige punten
- Intentieverklaring inrichtingsplan Haven (ovb)
- Benoemen plaatsvervangend leden CDA in 

raadscommissies
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 mei 2015
- 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.



Nieuwe regelgeving
Beleidsregels kostendelersnorm en 
verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ 
Heemstede 2015

Op 26 mei 2015 heeft het college de 
Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen 
Participatiewet, IOAW/IOAZ Heemstede 2015 

vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl

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’.




