
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 21 augustus 2013

In deze uitgave:
- Gemeentelijke    
 bekendmakingen
- Vergadering commissie 
 bezwaarschriften

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

Heemstede test milieuvriendelijk 
onkruidbestrijdingsmiddel
Gemeente Heemstede is een proef gestart 
met een milieuvriendelijke onkruidbestrijding 
in de Geleerdenwijk en de Schilderswijk, 
ten oosten van de Pieter de Hooghstraat. 
Meerlanden test dan het Nederlandse middel 
Ultima. Ultima is een ecologisch verantwoord 
onkruidverdelgingsmiddel dat volledig 
biologisch afbreekbaar is en geen schadelijke 
resten achterlaat in het milieu. 

Proef voor alternatieve 
onkruidbestrijding
Gemeente Heemstede wil met de proef nagaan of 
Ultima een milieuvriendelijk en effectief alternatief 
is voor het tot nu toe gebruikte chemische middel 
Roundup dat de stof glyfosaat bevat. Vanaf 2018 
mag glyfosaat binnen Europa niet meer worden 
gebruikt om onkruid te bestrijden. Om Ultima goed 
te laten werken, moet de volledige plant worden 
nat gespoten. De spuitwagens van Meerlanden 
zullen in het testgebied dan ook een volledig nat 
wegdek achterlaten dat na ongeveer dertig minuten 
weer opgedroogd zal zijn. Bij regen wordt de proef 
uitgesteld en in oktober wordt de proef herhaald.

Ecologisch verantwoord alternatief 
Het effect van Ultima is al na enige uren zichtbaar; 
het onkruid verschrompelt en droogt in. Resultaten 
in andere proefgemeenten, waaronder Rotterdam, 

zijn veelbelovend. Gemeente Heemstede en 
Meerlanden zullen in samenwerking met Universiteit 
Wageningen de resultaten in het najaar evalueren. 
Ultima is samengesteld uit pergalonzuur en maleïne 
hydrazide. Deze bestanddelen zorgen ervoor dat 
de plantencellen kapot worden gemaakt; de cellen 
verliezen hun vocht en verdrogen. Daarnaast werkt 
het middel kiemremmend.

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders
Op woensdag 11 september 2013 starten 
twee KIES (Kinderen In een Echtscheidings 
Situatie) trainingen in Heemstede. KIES is een 
spel- en praatgroep voor kinderen, gericht 
op het verwerken van de scheiding. Soms is 
de scheiding net uitgesproken, soms is dat al 
een aantal jaren geleden gebeurd. 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.

De KIES training voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
vindt plaats op het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in Heemstede. De KIES training voor kinderen van 
8 t/m 12 jaar vindt plaats op de Voorwegschool 
in Heemstede. Per jaar worden meerdere KIES 
trainingen georganiseerd. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Heeft u nog vragen of 
wilt u uw kind aanmelden neem dan contact op 
met Francien Degewij, KIES coach van Kontext. U 
kunt haar telefonisch bereiken op 06-44327513 of 
via e-mail fdegewij@kontext.nl.

Aanleg verkeersplateaus Rivierenwijk
In het kader van het project ‘Aanleg 30 km-voor-
zieningen Rivierenwijk’ wordt tussen maandag 26 
augustus en 6 september 2013 een verkeersplateau 
op het kruispunt Amstellaan-Reggelaan aangelegd. 
Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt volledig 
afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer 
wordt omgeleid via de Rijnlaan. Hiervoor wordt het 
eenrichtingverkeer tijdelijk opgeheven en geldt 
een parkeerverbod aan de overzijde van Rijnlaan 

102 t/m 152 (even). Verkeersbeperkingen en 
omleidingsroutes staan via borden aangegeven.

Van 9 t/m 20 september 2013 wordt op het 
kruispunt Rijnlaan-Schielaan een verkeersplateau 
aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is het 
kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer. 
Verkeersbeperkingen en omleidingsroutes staan via 
borden aangegeven.

Op de foto: Wethouder Jur Botter (Milieu), directeur 
Publieke Sector Meerlanden Angeline Kierkels en 
vertegenwoordigers Ecostyle en Firma Roodenburg.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vijfherenstraat 39 het plaatsen van een gazen 

erfafscheiding Wabonummer 6549, 
 ontvangen 9 augustus 2013.
- Schouwbroekerstraat 10 het kappen van een 

ceder Wabonummer 6552, 
 ontvangen 12 augustus 2013. 
- Beethovenlaan 24 het wijzigen en vergroten van 

de kap Wabonummer, 
 ontvangen 12 augustus 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Ruisdaellaan 1 en 3 het vervangen 

van een dakkapel op het zij- en achterdakvlak 
wabonummer 5910, 

 verzonden 14 augustus 2013.
- Binnenweg 53 het plaatsen van reclame 

Wabonummer 6017, 
 verzonden 14 augustus 2013.
- Chrysanthemumlaan 4 het plaatsen van een 

tuinkist Wabonummer 4708, 

 verzonden 14 augustus 2013.
- Glipper Dreef 190 het uitbreiden van een 

woonhuis Wabonummer 5689, 
 verzonden 14 augustus 2013.
- Herenweg 5 het kappen van 75 bomen t.b.v. 

nieuwbouwproject Wabonummer 5018, 
verzonden 14 augustus 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 29 augustus 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen afwijzing wijziging 
  geboortedatum in de Gemeentelijke 
  Basisadministratie - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen afwijzing correctie datum 
  van inschrijving in verband met een 
  adreswijziging - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  het oprichten van een sportschool aan 
  de Raadhuisstraat 15 - 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. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, 
tel. (023)5485607.

Handhavingsacties
Verwijdering vaartuig Orion in Zuider Buiten 
Spaarne
Een wit vaartuig met de naam Orion in het Zuider 
Buiten Spaarne / Heemsteeds kanaal ter hoogte van 
de Schouwbroekerbrug en de Spaarneborgh is in 
opdracht van het college verwijderd.

Het vaartuig wordt tot en met 30 oktober 
2013 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 
vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college 
het vaartuig verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen.

Melding verwijdering fietswrakken in 
Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV). Op dinsdag 27 augustus 2013 gaat 
de gemeente fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes 
en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele 
fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen 
of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd 
zullen op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. 
Ook worden op dinsdag 27 augustus 2013 alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 

aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 
27 november 2013 worden opgeslagen bij 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving via telefoonnummer 14 023.

Uitschrijvingen GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon met 
onbekende bestemming uit te schrijven:
- C.P. Timmermans, geb 30-09-1986, 
 Kadijk 3 (briefadres), per 12-08-2013
     
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee 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, telefoon14023).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:
- R.B.G. Daguerre, geb 30-12-1959, 

Zandvoortselaan 2A, per 03-07-2013

- E.S.E. Sanders, geb 29-08-1994, 
 Jeroen Boschlaan 18, per 02-07-2013

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Gaat u verhuizen?
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De 
gemeente start dan een adresonderzoek op, 
waarbij de persoon –indien mogelijk- erop 
gewezen wordt dat er nog aangifte van de 
verhuizing gedaan moet worden. Als er geen 

aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 
te traceren is, besluit het college van B&W deze 
persoon ‘met onbekende bestemming’ uit te 
schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat 
iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 

er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden 
van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook 
wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is 
daarom van groot belang dat alsnog aangifte van 
een verhuizing gedaan wordt.



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’.




