
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 september 2013

In deze uitgave:
- Gemeentelijke    
 bekendmakingen 
- Verkeersbesluiten

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

Agenda’s 
raadscommissies 

september

Verkeerswethouder Christa Kuiper en 
Dura Vermeer-directeur Frank Mollenhof 
rondden afgelopen donderdag de 
werkzaamheden op de Herenweg 
feestelijk af in het bijzijn van ongeveer 
100 omwonenden/ belangstellenden.

Inloopochtend 
burgemeester 
6 september 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt 
plaats op vrijdag 6 september van 
10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus 
zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in 
Heemstede.

Meer agendatips!
 Open monumentendag ‘Macht en Pracht’

 Zaterdag 14 en zondag 15 september
 Buitenplaatsen in beeld: 

 www.buitenplaatseninbeeld.nl 
 Zaterdag 14 en zondag 15 september

 Ex-inbreker Evert Jansen geeft 
 anti-inbraak tips
 Donderdag 19 september bij 
 Casca de Luifel van 20.00-21.30 uur

 Workshop Positief Opvoeden 
 ‘Omgaan met emoties van tieners’
 Donderdag 19 september van 19.30-21.45 uur 

Lieven de Keylaan 7
 Bijeenkomst over gemeentelijke 

vrijwilligersverzekering
 Donderdag 19 september bij 
 Casca de Luifel van 19.30-21.30 uur

 Burendag, www.burendag.nl  
 Zaterdag 21 september
 
Kijk voor informatie over deze activiteiten op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Workshop Positief Opvoeden 
‘Leren luisteren’
Op woensdag 18 september van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een positief opvoeden workshop 
‘leren luisteren’ op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar.

Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. Hoe u 
kunt omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren. 
Hoe u grenzen stelt en kinderen leert om op een 
positieve manier mee te werken. U wordt aan het 
denken gezet over uw eigen manier van opvoeden 
en maakt een opvoedaanpak die u thuis direct in de 
praktijk kunt toepassen. 

Heeft u interesse? Ga naar www.cjgheemstede.nl en 
geef u op. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
workshop. Wilt u meer informatie over de methode 
Positief Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Herenweg feestelijk geopend



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Ruisdaellaan 1 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 6642, ontvangen 5 
augustus 2013. 

- Landzichtlaan 43 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 6645, ontvangen 16 
augustus 2013. 

- N.K.J van Waasplein 8 het verhogen van het dak 
wabonummer 6647, ontvangen 17 augustus 
2013. 

- Glipper Dreef 82 het kappen van een boom 
wabonummer 6679, ontvangen 20 augustus 
2013. 

- Breitnerweg 6 het uitbreiden van de bestaande 
aanbouw aan de zijgevel wabonummer 6684, 
ontvangen 20 augustus 2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 28 het kappen van 1 boom 
wabonummer 6717, ontvangen 20 augustus 
2013. 

- Julianalaan 1A het plaatsen van een spiltrap 
(legaliseren van een reeds geplaatste trap) 
wabonummer 6718, ontvangen 21 augustus 
2013.

- Franz Lehárlaan 55 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 6770, ontvangen 22 augustus 
2013. 

- Lieven de Keylaan 12 het kappen van 1 berk 

wabonummer 6734, ontvangen 21 augustus 
2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 39 het kappen van 8 populieren 

wabonummer 5909, ontvangen 10 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- César Francklaan 19 het kappen van 1 eik 

wabonummer 6467, verzonden 30 augustus 
2013. 

- Huizingalaan 37 het kappen van 1 rode beuk 
wabonummer 6413, verzonden 30 augustus 
2013. 

- Schouwbroekerstraat 10 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 6552, verzonden 30 augustus 
2013. 

- Blekersvaartweg 3 verzoek ontheffing voor 
een advocatenkantoor wabonummer 5804, 
verzonden 30 augustus 2013. 

- Kerklaan 25 het realiseren van 2 
vuurwerkbewaarplaatsen wabonummer 5850, 

verzonden 30 augustus 2013. 
- Alberdingk Thijmlaan 28 het kappen van 1 

dennenboom wabonummer 6717, verzonden 30 
augustus 2013. 

- Glipper Dreef 82 het kappen van 1 boom 
wabonummer 6679, verzonden 30 augustus 
2013. Lieven de Keylaan 12 het kappen van 1 
berk wabonummer 6734, verzonden 30 augustus 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Overijssellaan 309 wijziging in opvang BSO Club 

Bambino wabonummer 4291, verzonden 30 
augustus 2013. 

- Sportparklaan 6 brandveilig gebruik voor een 
jeugdweekend per jaar op sportcomplex RCH 
wabonummer 4372, verzonden 30 augustus 
2013.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de 

gebouwen Plataan en Eik wabonummer 5200, 
ontvangen 6 juni 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Agenda’s
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden een openbare vergadering 
in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Commissie Samenleving 
dinsdag 10 september 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 10 

september 2013
- Spreekrecht burgers
- Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Scenario’s toekomst bibliotheek in Heemstede 

(B-stuk) 
- Aanvraag subsidie verlichting voetbalveld 

Stichting Sportpark H.B.C. (B-stuk)
- Bezuinigingen onderwijs (C-stuk o.v.v. VVD en 

D66)
- Klantonderzoek Wmo 2012 (C-stuk o.v.v. D66)
- Regionaal Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 

2013 en 2014 Zuid- en Midden Kennemerland 
(C-stuk o.v.v. VVD)

- Vaststelling subsidie 2012 Stichting CASCA 
(C-stuk o.v.v. VVD)

- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur Paswerk 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
woensdag 11 september 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 11 

september 2013
- Spreekrecht burgers
- Verordening winkeltijden Heemstede 2013 

(A-stuk)
- Begroting 2014 Stichting Regionaal 

Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) 
(C-stuk o.v.v. VVD)

- Verwijderen trambrug over de Houtvaart (C-stuk 
o.v.v. VVD)

- Jaarverslag 2012 en eerste 
managementrapportage 2013 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk o.v.v. VVD en D66)

- Zienswijze gemeente Heemstede op de ontwerp 
methodebesluiten regionale netbeheerders 
electriciteit en gas 2014-2016 (C-stuk o.v.v. D66)

- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte 
donderdag 12 september 2013 om 20.00 uur

Agendapunten die op donderdag 12 september 2013 
niet aan de orde komen, worden besproken in een 
daartoe extra in te lassen vergadering op maandag 16 
september 2013.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 12 september 2013
- Spreekrecht burgers
- Afsluiten onbewaakte spoorwegovergang 

(B-stuk) - behandeling gepland tot 20.45 uur.
- Manpadslaangebied; besluiten of bebouwing 

noodzakelijk is en start van onderhandeling 
(B-stuk) - bespreking verwacht vanaf circa 20.45 uur.

- Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
(A-stuk)

- Vormgeving en vervanging VRI’s kruispunten 
Wipperplein en Heemsteedse Dreef - César 
Francklaan en verkeersonderzoek Postlaan 
(A-stuk)

- Jaarverslag 2012 bureau handhaving 
 (C-stuk o.v.v. D66)
- Concept nota afvalinzameling en afvalscheiding 

(C-stuk o.v.v. D66 en PvdA)
- Terrassenbeleid, vaststellen beleid 
 (C-stuk o.v.v. D66 en PvdA)
- Overzicht bouwprojecten september 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
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.



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’.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de flat Scholtenlaan 138 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 28 augustus 2013).

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Landzichtlaan 74 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner.  (verzonden: 28 augustus 2013).

 De besluiten liggen vanaf 5 september zes weken 
ter inzage. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:
- P.R. van Ballegoijen de Jong, geb 27-03-1948, 
 E. van Slogterenlaan 10, per 26-08-2013
- F.M. Akerboom, geb 03-01-1992, 
 Utrechtlaan 8 (briefadres), per 29-08-2013
   

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 persoon met onbekende 

bestemming uit te schrijven:
- D.R. Visser, geb 23-09-1991, 
 Raadhuisstraat 36A, per 16-07-2013

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).

Uitschrijving GBA




