
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 juli 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

Raadsbesluiten 
25 juni 2015

In deze uitgave:
- Aanleg extra 
 ligplaatsen boten
- Overlast vogels

Heemstede op vierde plaats beste 
gemeenten van Nederland 

Extra ligplaatsen voor boten
In 2013 heeft de gemeenteraad de Verordening 
Openbaar water vastgesteld en is er gestart met 
de aanleg van ligplaatsen voor pleziervaart in 
Heemstede. Begin 2015 is het gevoerde beleid 
geëvalueerd met de ligplaatshouders en de 
gegadigden op de wachtlijst. Hieruit bleek onder 
andere dat er nog locaties zijn waar extra ligplaatsen 
kunnen worden aangelegd of waar aanpassingen 
nodig zijn.

Op de volgende locaties zijn extra ligplaatsen 
aangelegd: 
- Jacob van Ruisdaellaan; 
- Vondelkade;

Ook dit jaar scoorde Heemstede weer goed in het jaarlijkse Elsevieronderzoek naar gemeenten met een optimale 
mix van wonen, werken, recreatie en cultuur, een harmonieus leefklimaat, rust en ruimte.

- IJssellaan (komen beschikbaar in het najaar van 
2015 in verband met werkzaamheden aan de 
oever).

De toewijzing van deze extra ligplaatsen gebeurt 
aan de hand van de bestaande wachtlijst. 

Lange wachtlijst
Per ligplaatslocatie in Heemstede zijn gemiddeld 
16 wachtenden. De totale wachtlijst bevat op 
dit moment meer dan 100 aanvragen. Als u een 
ligplaatsvergunning aanvraagt, houd er dan 
rekening mee dat het enkele jaren kan duren 
voordat u hiervoor in aanmerking komt.



Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Medewerker Verkoop
Samen met andere vrijwilligers richt u de Unicef 
verkoopstand aantrekkelijk in en verkoopt u 
wenskaarten, relatiegeschenken, kalenders, agenda’s 
en speelgoed.

Vrijwilliger IT systeembeheerder 
Het technisch op orde houden van hard- en 
softwaresystemen, beheer van de website en 
e-mailboxen, het ontwikkelen van voorstellen voor 

aanpassingen, upgrades en uitbreidingen. Komt u 
dit team versterken?

Collecte Organisatoren
Bent u een organisatietalent? Heeft u tijd voor en na 
de collecteweek in september of oktober en wilt u 
een onmisbare bijdrage leveren aan het Pr. Beatrix 
Spierfonds of de Dierenbescherming? Dan is de 
functie van collecte organisator echt iets voor u!

Overlast vogels
Inwoners vragen soms aan de gemeente om 
iets te doen aan overlast door meeuwen. Omdat 
eigenlijk alle vogels door Europese wetgeving 
beschermd zijn, hebben gemeenten maar beperkte 
mogelijkheden om overlast van vogels effectief 
tegen te gaan.

Geef kauwen, meeuwen en 
duiven geen eten! 
Deze vogels hebben geen extra voer nodig. Over-
matig voeren is niet alleen ongezond voor vogels, 
maar het trekt ook andere ongewenste dieren aan.

Aanbieden van afval langs de weg 
Losliggend afval werkt als een magneet op vogels. U 
kunt overlast op de volgende manieren voorkomen:
- Voor gebruikers van gele huisvuilzakken: Bied uw 

huishoudelijk afval in gesloten zak(ken) alleen op 
donderdagochtend aan. 

- Voor gebruikers rolemmers/ bedrijven: Bied uw 
afvalcontainer alleen met gesloten deksel aan op 
de vastgestelde inzameldag. Plaats geen losse 
afvalzak(ken) naast de container.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
Spreekuur zomervakantie, 4 juli t/m 16 augustus: 
iedere dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, 
Telefoon:  023-5483824
Website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
E-mail: vrijwilligerspunt@casca.nl

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere 

procedures)
- Prinsenlaan 45, het uitbreiden van de berging 

en een overkapping op de patio, wabonummer 
23720, ontvangen 15 juni 2015

- Amstellaan 10, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 23756, 
ontvangen 15 juni 2015

- Spinozalaan 5, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 23764, ontvangen 16 juni 2015

- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een berging, 
wabonummer 24189, ontvangen 16 juni 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Johan Wagenaarlaan 54, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
24188, ontvangen 17 juni 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 49, het vervangen van de 

winkelpui, wabonummer 22481, ontvangen 6 
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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 35, het plaatsen van 

spandoekreclame, wabonummer 23225, 
verzonden 26 juni 2015

- Ir. Lelylaan 6, het bouwen van een berging en 
inrichten terrein, wabonummer 21623, verzonden 
26 juni 2015

- Binnenweg 21, het maken van een opgang 
voor een bovenwoning en splitsen bestaande 
bovenwoning in 2 woningen, wabonummer 

23079, verzonden 26 juni 2015
- Hugo de Vriesplein 6, het maken van twee 

muurdoorbraken, wabonummer 23227, 
verzonden 26 juni 2015

- Amstellaan 7a, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 23025, 
verzonden 26 juni 2015

- Laan van Bloemenhove 17, het doorbreken van 
een muur, wabonummer 23141, verzonden 26 
juni 2015

- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een 
tuinkist en erfafscheiding, wabonummer 20688, 
verzonden 26 juni 2015

- Herenweg 115, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 22297, verzonden 26 juni 2015

- Cruquiusweg 29, het plaatsen van een spandoek, 
wabonummer 23156, verzonden 26 juni 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Te verwijderen bomen:

- 1 dode lijsterbes, op de middenberm van de 
Glipper Dreef, ter hoogte van de Achterweg

- 1 dode es op het Jozef Israëlsplein
- 2 elzen, ter hoogte van Amer 8 en 19, aangetast 

door de wilgenhoutrups

- 1 dode eik, ter hoogte van Eikenlaan 20
- 1 els aan de Havenstraat-oost, aangetast door de 

wilgenhoutrups
- 1 dode treures aan de Vrijheidsdreef, ten noorden 

van Burgemeester Van Rappardlaan 3
- 1 dode eik, ter hoogte van Groenendaalkade 3. 

(herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Nieuwe regelgeving
Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet Heemstede 2015

 Op 28 mei 2015 heeft de raad de Verordening 
loonkostensubsidie Participatiewet vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale Ge-
meenteblad via www.zoek.oficielebekendmakingen.nl



Gedichten van de Prinses Beatrixschool
Heemstede - Sinds vorig jaar heeft de 
Prinses Beatrixschool een plusklas. De 
plusklas bestaat uit leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8. Dit jaar op woensdag-
ochtend werken de kinderen aan een be-
paald project. Frederik uit groep 5 heeft 
twee mooie gedichten gemaakt. De dicht-
soorten die hij heeft geoefend waren: 
anafoor, omarmend rijm, limerick, snel-
sonnet, naamdicht, haiku, clerihew, elfje, 
copla en gebroken rijm. Hiernaast kunt u 
zijn limerick en gebroken rijm lezen.

Limerick: Een limerick heef vijf regels en 
het rijmschema A-A-B-B-A. Het aantal 
lettergrepen is bij voorkeur als volgt:
Regel 1: 9
Regel 2: 9
Regel 3: 5
Regel 4: 5
Regel 5: 9

Gebroken rijm: Niet alle regels hoeven te 
rijmen. Het heeft als rijmschema A-B-A-
C of A-B-C-B

Ik hou heel erg veel van mijn ouders,
Ik zie ze niet over mijn schouders.

Ze zijn super lief
En niet agressief.

Voor een kind zijn ze schapenhouders.

In maart vier ik mijn verjaardag.
Dit jaar werd ik negen.

Het is een dag dat ik de hele tijd lach
Ik zou elke dag wel jarig willen zijn.

Ik was in maart jarig.
Dus ik ben ik negen.

Ik word inmiddels groot.
Want mijn leeftijd is weer gestegen.

Kinder-
hoek

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’.

Raadsbesluiten 25 juni 2015
Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.

- Voorjaarsnota 2015, inclusief effecten mei-
circulaire

- Motie “Concrete maatregelen bereiken doelgroep 
minimabeleid”

- Kadernota 2016-2019, inclusief effecten mei-
circulaire

- Vatststellen onderwerpen voor extra schriftelijke 
toelichting in de Begroting 2016

- Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening
- Jaarrekening 2014 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2015

- Intentieverklaring inrichtingsplan Haven
- Benoemen plaatsvervangend leden CDA in 

raadscommissies

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

Gewijzigde agenda vergadering commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 juli 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor een 

  uitbreiding van een woonhuis aan de 
  Belle van Zuylenlaan 7 - openbaar - 

Het bezwaar tegen een opgelegde last onder 
dwangsom in verband met het ongedaan maken 
van sluiting van de spoorwegovergang ter hoogte 

van Laan van Alverna wordt, in tegenstelling tot 
eerdere publicatie, niet behandeld op deze zitting 
van de commissie bezwaarschriften. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 08 mei 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- J.T. Jamora, geboren op 14-08-1991, 
 adres: Eerelmanstraat 14

- R. Jansen, geboren op 30-04-1965, 
 adres: Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16

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).




