
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 augustus 2013

In deze uitgave:
- Gemeentelijke    
 bekendmakingen

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Verspreiding gemeenteplattegrond
Deze week wordt weer de gemeenteplattegrond 
van Rijnland Plattegronden verspreid in Heemstede.
Mocht u op 12 augustus nog geen plattegrond 

hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen 
met de verspreider, e-mailadres l.burrekers@ziggo.nl 
en/of telefoonnummer 0412-62 88 86.

Alles over opvoeden en opgroeien

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Ans Posma
In de maanden augustus en september is in de 
publiekshal werk te zien van Ans Posma. Haar 
werk is veelal abstract. Haar voorkeur gaat uit naar 
stillevens.

Ontwerp “Meetup buitenmeubilair”
Onder het motto “Do you wanna Meetup” heeft 
de interieurarchitect Marjon Bodewes het Meetup 
buitenmeubilair ontworpen. Dit bijzondere ontwerp 
is nog te zien in de publiekshal. Neem gerust plaats!

Tentoonstelling 100 jaar Wandelbos 
Groenendaal
Deze maand is de informatieve en unieke 
tentoonstelling “100 jaar Wandelbos Groenendaal” 
nog te zien in de burgerzaal.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom de verschillende exposities te 
komen bewonderen. 

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen 
over opvoeden en opgroeien in Heemstede 
kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. 
De medewerkers weten de weg naar de juiste 
instantie en helpen u graag bij het vinden van het 
antwoord op uw vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag: 09.00-12.00 uur
woensdag:14.00-17.00 uur
vrijdag gesloten

Vaartuig zonder melding in 
gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een witte kajuitjacht met de naam Durcy Nelly’s 
aangetroffen in de gemeentelijke haven langs 
de zijde van de Havenstraat ter hoogte van 
huisnummer 47. 
De gemeentelijke haven is in de Verordening 
openbaar water Heemstede (artikel 3 en 4) 
uitgezonderd om een ligplaats in te nemen met een 
pleziervaartuig. 
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 14 augustus 2013 de gelegenheid om zijn 
vaartuig uit de gemeentelijke haven te verwijderen. 
Indien de eigenaar een ligplaats inneemt buiten de 

gemeentelijke haven aan openbare grond, wordt er 
op gewezen dat dit slechts is toegestaan met een 
vergunning.
Indien het vaartuig binnen bovengenoemde termijn 
niet uit de gemeentelijke haven is verwijderd, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college 
weggesleept naar de bewaarhaven van Amsterdam 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. De 
rechtmatige eigenaar kan zijn vaartuig dan ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten, waaronder 
taxatie-, sleep- en opslagkosten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.

100 jaar Wandelbos Groenendaal



Omgevingsvergunningen
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Duin en vaart 8 het wijzigen van de voorgevel 

en uitbreiden 1e verdieping Wabonummer 5824, 
ontvangen 4 juli 2013. 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)
- Duin en Vaart 8 het wijzigen van de voorgevel 

en uitbreiden 1e verdieping Wabonummer 
5824, ontvangen 4 juli 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 8 het plaatsen van een tuinkist 

Wabonummer 5000, verzonden 30 juli 2013. 
- Jan van Goyenstraat 2 het wijzigen van 

het gebruik van een winkel naar een 
daghorecabedrijf en het plaatsen van reclame 
Wabonummer 4588, verzonden 31 juli 2013. 

- Zandvoorter Allee 25 het verbouwen van een 
woonhuis Wabonummer 6030, verzonden 2 
augustus 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 4 het stucen en wit 
schilderen van het woonhuis Wabonummer 
5426, verzonden 2 augustus 2013.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 98 het plaatsen van een 

erfafscheiding Wabonummer 6085, ontvangen 
21 juli 2013. 

- Claus Sluterweg 8 het kappen van 1 conifeer 
Wabonummer 6241, ontvangen 24 juli 2013.

- Herenweg 5 nieuwbouw Zorgwijk 
Hartekampterrein Wabonummer 6257, 
ontvangen 26 juli 2013. 

- Frans Lisztlaan 34 uitbreiding op 1e verdieping 
en constructieve wijziging op de begane grond 
Wabonummer 6268, ontvangen 26 juli 2013. 

- Van de Spiegellaan 19 het plaatsen van een 
houten fietsenberging Wabonummer 6355, 
ontvangen 30 juli 2013. 

- Meerweg 37 het kappen van een zeeden 
Wabonummer 6356, ontvangen 31 juli 2013. 

- Franz Leharlaan 139 het kappen van een berk 
Wabonummer 6357, ontvangen 31 juli 3013. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Bij besluit van 30 juli 2013 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2013 vastgesteld. 
Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende 
kracht in werking per 14 mei 2013. Het 
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 

Heemstede 2012 is per 14 mei 2013 vervallen.
Het aanwijzingsbesluit ligt tot en met 30 oktober 
2013 ter inzage op het gemeentehuis en bij 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid aan 
de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. Het 
aanwijzingsbesluit is na de inwerkingtreding ook 

digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
“Lokale regelingen”.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen 
met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid te 
Bennebroek, telefoonnr. (023) 512 60 66.

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede 2013

Ontheffing na zonsondergang in Groenendaalse bos
Het college heeft op 30 juli 2013 besloten een 
ontheffing te verlenen aan de WABO Scouting van 
het verbod na zonsondergang in het Groenendaalse 
bos te verblijven (artikel 5:33a APV), te weten in 
het scoutinggebouw en voor zover nodig om het 

scoutinggebouw te betreden en te verlaten.
Tevens heeft het college de WABO Scouting 
privaatrechtelijk toestemming verleend om tien keer 
per jaar in het Scoutinggebouw te overnachten.

Dit besluit ligt tot en met 30 oktober 2013 ter 
inzage op het raadhuis en is ook te raadplegen op 
onze website www.heemstede.nl , via ‘politiek en 
organisatie’ onder de besluiten van het college van 
30 juli 2013.

Op 31 juli 2013 heeft de burgemeester besloten 
een vergunning te verlenen aan de Stichting 
Vrienden van Heemstede voor het houden van 
een evenement genaamd “Heemstede Live” op het 
Wilhelminaplein op vrijdag 30 augustus 2013 van 
15.00 uur tot 01.00 uur en op zaterdag 31 augustus 

2013 van 15.00 uur tot 01.00 uur.
Tevens is toestemming gegeven voor een 
wegafsluiting van het Wilhelminaplein vanaf vrijdag 
30 augustus 2013 tot en met zaterdag 31 augustus 
2013. De Cloosterweg (tussen Molenwerfslaan en 
Wilhelminaplein) en de Camplaan (tussen Bosboom 

Toussaintlaan en Wilhelminaplein) mogen eveneens 
afgesloten worden. De route Nic. Beetslaan naar 
Voorweg en Achterweg blijft vrij toegankelijk.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

Evenement

Op grond van artikel 26, lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen maakt het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland is gewijzigd. De 
regeling is verplicht op grond van artikel 9 Wet 

veiligheidsregio’s. De regeling is gewijzigd op het 
punt van de directiestructuur en de totstandkoming 
van bestuursrapportages.
De wijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden 
na besluitvorming door de colleges en raden van 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede 

& Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
De regeling ligt tot en met 30 oktober 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De regeling is ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
“Lokale regelingen”.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Nieuwe Verordening incidentele subsidies ouderenbonden
Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad de 
Verordening incidentele subsidies ouderenbonden 
vastgesteld. 

De Verordening is, met terugwerkende kracht, met 
ingang van 1 juli 2013 in werking getreden. De 
Verordening structurele subsidies ouderenwerk 
2009 is per diezelfde datum ingetrokken.

De Verordening ligt tot en met 30 oktober 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De Verordening is ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
“Lokale regelingen”.



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’.




