
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 september 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

Workshop contact met 
je ongeboren baby

In deze uitgave:
- Agenda 
 commissievergaderingen
- Binnenkopen bij de 
 burgemeester

Commissievergaderingen in september
Kap kastanjebomen op agenda
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden in september een openbare 
vergadering om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Raadscommissies zijn 
bedoeld voor het vergaren van informatie en 
het uitwisselen van opvattingen. U kunt deze 
vergaderingen bijwonen als toehoorder en u 
kunt als u dat wilt ook uw mening geven over 
onderwerpen.
 
De commissie Ruimte bespreekt het voorstel om 
kastanjebomen te kappen aan de Vrijheidsdreef 
in de vergadering van 10 september. In diezelfde 
vergadering wordt ook de aanleg van een 
parkeerstrook aan de Cruquiusweg besproken. 

Overigens vergadert de commissie Ruimte ook 
op maandag 14 september; dan gaat het onder 
meer over de omgevingsvergunning voor 8 
woningen aan Nijverheidsweg 3.  In de commissie 
Samenleving op dinsdag 8 september staat 
onder meer een presentatie over ‘De bibliotheek 
in beweging’ op de agenda. Verder gaat het o.a. 
over het doelgroepenvervoer per 1 januari 2017. 
De commissie Middelen bespreekt op woensdag 
9 september onder andere de Veiligheidsmonitor 
2014.
 
Verderop in deze HeemstedeNieuws vindt u 
de volledige agenda’s van deze vergaderingen. 
Of kijk op www.heemstede.nl onder het kopje 
politiek en organisatie voor de agenda’s van de 
commissievergaderingen.

Schatten uit archief gemeente Heemstede en Historische Vereniging
‘Kunst uit de kelder’
Kunst die jarenlang opgeslagen lag in de 
kelder van het Raadhuis of in het archief 
van de Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek (HVHB), is vanaf 3 september 
2015 te zien in de Burgerzaal van het 
Raadhuis van Heemstede. Er zijn ruim veertig 
kunstwerken geselecteerd, voornamelijk 
grafi ek en schilderijen; veel ervan is tot op 
heden slechts zeer zelden of nooit vertoond.

Er wordt vooral verrassende maar ook herkenbare 
kunst getoond, onder andere schilderijen van 
het oude kasteel Berkenrode, het Oude Slot en 
de Vrijheidsdreef. Tijdens de selectie is een vroeg 
portret van componist en schilder Von Brucken 
Fock ontdekt, waarvan werd aangenomen dat dit 
verloren was gegaan. Von Brucken Fock woonde 

Portret 
Von Brucken Fock

Vergroot de hoop
Inzameling taxussnoeisel Algemene 
Begraafplaats in de strijd tegen kanker
Elk jaar worden de gemeentelijke taxushagen op 
en langs de Algemene Begraafplaats gesnoeid. 

Het taxussnoeisel wordt beschikbaar gesteld 
aan de organisatie Vergroot de Hoop. Deze 
organisatie steunt de strijd tegen kanker door 
zoveel mogelijk taxussnoeisel, een basisgrondstof 
voor chemotherapie, in te zamelen. Elke kubieke 
meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie 
en verhoogt het bedrag dat gedoneerd wordt 
aan kankerbestrijding. Kijk voor een uitgebreide 
toelichting op www.vergrootdehoop.nl. 

Volgend jaar, in 2016 kunnen ook inwoners 
van Heemstede bijdragen aan deze jaarlijks 
terugkerende actie door hun taxussnoeisel in te 
leveren. Hierover zullen wij u tegen die tijd nog 
informeren.

van 1920 tot 1935 in Heemstede. De opening 
van deze bijzondere tentoonstelling vindt plaats 
op donderdag 3 september om 16.00 uur in 
de Burgerzaal van het Raadhuis van Heemstede, 
Raadhuisplein 1. Onder het genot van een drankje 
kunt u de “Schatten” bewonderen. U bent van harte 
welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. De 
tentoonstelling duurt 
tot 23 oktober a.s. en 
is te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van 
het Raadhuis.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 37, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 26632, ontvangen 14 augustus 
2015

- Melchior Treublaan 1, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 26699, ontvangen 17 augustus 
2015

- Herenweg 103A, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 26703, ontvangen 18 augustus 
2015

- Herenweg 60, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 26792, ontvangen 19 augustus 
2015

- Raadhuisstraat 24A, verbouw/nieuwbouw 
voormalig postkantoor(revisie op reeds eerder 
verleende vergunning), wabonummer 26807, 
ontvangen 18 augustus 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 99, technische aanpassing van 

de telecom installatie ten behoeve van het 
mobiele netwerk van KPN, wabonummer 25906, 
verzonden 27 augustus 2015

- Herenweg 101A, het verbouwen en uitbreiden 
van bestaand pand naar 24 appartementen, 
wabonummer 24973, verzonden 27 augustus 
2015

- Offenbachlaan 83, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 25056, verzonden 27 augustus 
2015

Weigering omgevingsvergunning
- Cruquiusweg ter hoogte van nummer 37, 
 het plaatsen van een tijdelijke mobiele 

beelddrager, wabonummer 26227, geweigerde 
vergunning verzonden 27 augustus 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Vergaderingen commissies in september
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering op 
dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10 en maandag 
14 september 2015 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving dinsdag 8 september
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

8 september 2015
- Spreekrecht burgers
- De bibliotheek in beweging, presentatie van de 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
- Overzicht sport en bewegen in Heemstede 

(B-stuk)
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) (B-stuk)

- Doelgroepenvervoer per 1 januari 2017 (B-stuk)
- Inzet burgerhulpverlening en AED’s via Hartveilig 

Wonen (B-stuk)
- Wijzigen verordeningen als gevolg van de 

Verzamelwet SZW 2015 en het herstellen van 
enkele omissies (A-stuk)

- Plan van Aanpak Cultuurnota 2016-2020 (C-stuk) 
(ovv VVD) 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 9 september 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 9 september 2015
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015 (A-stuk)
- Vaststellen Gedragscode Integriteit Burgemeester 

en Wethouders gemeente Heemstede 2015 
(A-stuk)

- Verordening financieel beleid en beheer 2015 
(A-stuk)

- Gemeenschappelijke Regeling Informatie 
Technologie 2015 (automatisering) Bloemendaal 
– Heemstede (B-stuk)

- Veiligheidsmonitor 2014, Rapportage (C-stuk 
o.v.v. D66)

- Jaarverslag 2014 en eerste 
managementrapportage 2015 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk o.v.v. VVD)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 10 september
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 10 september 2015
- Spreekrecht burgers
- Kappen kastanjebomen Vrijheidsdreef (A-stuk)
- Ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-

jaarplan 2015-2016 Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 
(A-stuk)

- Riolering Dr. Piersonstraat e.o., voorlopige 
vaststelling plan (B-stuk)

- Aanleg parkeerstrook aan de Cruquiusweg 
(B-stuk)

- Verbeteren doorstroming (optimaliseren 
watersysteem) duikers traject Van Merlenlaan 

 tot Kerklaan (B-stuk)
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte maandag 14 september
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 14 september 2015
- Spreekrecht burgers
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

- Vaststellen gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek

- Aangepast plan van aanpak Woonvisie
- Overzicht bouwprojecten
- 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. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Workshop 
contact met je 
(ongeboren) baby
Op woensdag 16 september van 19.30 
tot 21.30 uur organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin de workshop contact 
met je (ongeboren) baby. De workshop is 
voor aanstaande ouders en vindt plaats in 
het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 

Ook al zit de baby nog in de buik, ouders 
kunnen al meer met hem/ haar communiceren 
dan je denkt. Aanstaande ouders die interesse 
hebben voor deze workshop kunnen zich 
inschrijven via de knop ‘themabijeenkomsten 
en cursussen’ op www.cjgheemstede.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop.

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 4 september 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 4 september
Binnenlopen bij de burgemeester



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’.




