
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 september 2016

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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

Help onze nieuwe 
inwoners op weg! 

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Agenda’s 
 commissievergaderingen
- Verwijdering vaartuigen

Commissievergaderingen september
Spoorwegovergang Alverna en Visie winkelcentra op de agenda
In september vergaderen de raadscommissies 
Middelen en Ruimte weer. De commissie 
Samenleving vervalt deze maand. De commissie 
Ruimte komt twee keer bijeen. Op donderdag 
15 september staat onder meer de openbaarheid 
van de spoorwegovergang Alverna op de agenda. 
Op maandag 19 september bespreekt de commissie 
onder meer de Visie winkelcentra Heemstede. 
Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 

29 september een besluit over deze onderwerpen. 
De raadscommissies zijn bedoeld voor het vergaren 
van informatie en het uitwisselen van opvattingen 
en de commissie vindt de inbreng van inwoners 
en andere belanghebbenden belangrijk. U wordt 
dan ook van harte uitgenodigd als inspreker of 
toehoorder bij de vergadering(en) aanwezig te zijn. 
De volledige agenda’s vindt u verderop in deze 
uitgave.

Help onze nieuwe inwoners op weg!
Vluchtelingenwerk in onze regio zet zich al jaren 
in voor de integratie van asielzoekers. Dat doet 
zij dankzij de inzet van betrokken vrijwilligers. 
Daarnaast is een Platform Vluchtelingen actief 
dat Vluchtelingenwerk ondersteunt en aanvult 
in het vele goede werk dat ze doen. Door de 
toestroom is extra hulp hard nodig. Wilt u graag 
iets dóen voor onze nieuwe inwoners? Meld u 
zich dan aan als taalcoach. 

Taalcoach worden. 
Wat houdt het in?
Als taalcoach helpt u nieuwe inwoners bij het 
leren van de Nederlandse taal. Het gaat om 

pubers en volwassenen die bezig zijn met hun 
inburgeringstraining. U oefent met de taal, maar 
stimuleert ze ook om naar de bibliotheek te 
gaan, waar speciale faciliteiten beschikbaar zijn. 
Daarnaast krijgt u  studiemateriaal. U maakt zelf 
afspraken over tijden. Bent u voor langere tijd 
minimaal één uur per week beschikbaar en heeft 
u interesse? Aanmelden kan bij Clara Wittop 
Koning van WIJ Heemstede, clarawk@xs4all.nl 
of 06-81500886.  
Meer informatie? Kijk op www.heemstede.nl > 
Actueel >Hoe helpt Heemstede vluchtelingen.
Heeft u vragen? 
Stel ze bij platformvluchtelingen@heemstede.nl

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Tentoonstelling Marjolein Loppies
Tot vrijdag 28 oktober 2016 is in de Burgerzaal 
werk te zien van Marjolein Loppies. Met de camera 
in de hand loopt Marjolein door verlaten hotels, 
ziekenhuizen en theaters. Stiekem gaat zij op zoek 
naar de verstilde schoonheid...

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vazen 
en wandtableaus.

Tentoonstelling Eric J. Coolen
In de publiekshal is in de maanden september en 
oktober 2016 de tentoonstelling “Heemstede in 
klare lijnen” van de Haarlemse kunstenaar Eric J. 
Coolen te zien. Eric brengt op zijn eigen manier 

markante plekken in Heemstede in klare lijnen 
onder de aandacht.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving. Geen 
toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het 
meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62



Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede het volgende bekend:
- Het college heeft een kennisgeving ontvangen 

op grond van artikel 4 van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval van Dick de Wit 
Totaal voor het gebruik van een mobiele 
puinbreker op de locatie Havenstraat 81 te 

Heemstede. De werkzaamheden vinden plaats in 
de periode tussen 23 augustus en 23 november 
gedurende 20 aaneengesloten werkdagen van 
07.00 uur tot 19.00 uur.

Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat de 
volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer: 

- Vishandel Molenaar-Molenaar Kes vof, 
 Jan van Goyenstraat 0-ong.
- Hema Heemstede, Binnenweg 79 
- Zeilmakerij Stroobach B.V., Industrieweg 6
- Sfeervol bijzonder / mooi, Jan Miense 

Molenaerplein 8
- Van Assema Grafimedia, Kerklaan 29
- Ma Poule, Raadhuisstraat 72

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Vergaderingen raadscommissie Middelen en Ruimte
Commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 14 september 2016 
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. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 14 september 2016
- Spreekrecht burgers
- Aangepast besluit vaststellen welstandsnota, 

vaststellen wijziging bouwverordening m.b.t. het 
invoeren van de Kan-bepaling en het wijzigen 
van de naam Welstandszorg Noord-Holland in 
MOOI NOORD-HOLLAND (A-stuk)

- Vastgoedtransacties (B-stuk)
- Jaarverslag 2015 en eerste 

managementrapportage 2016 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk) (ovv D66)

- Jaarrekening 2015 Stichting Rijk (C-stuk) 
 (ovv D66)
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt openbare 
vergaderingen op donderdag 15 en maandag 
19 september 2016. Beide vergaderingen 
beginnen 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.  

Agenda donderdag 15 september 2016
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 15 september 2016
- Spreekrecht burgers
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen (A-stuk)

- Wandelbos Groenendaal, ontwerp-
omgevingsvergunning en verhaalsovereenkomst 
paardenstal en gebruik terrein en 
gebruiksovereenkomst (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
gebruik grond in het Wandelbos Groenendaal 
ten behoeve van Ponytrack Heemstede (A-stuk)

- Project Duinpolderweg varianten MER (B-stuk)
- Wijzigen aanpak opgenomen in startnotitie 

Herziening Bestemmingsplan Landgoederen en 
Groene Gebieden (B-stuk)

- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda maandag 19 september 2016
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 19 

september 2016
- Spreekrecht burgers
- Visie Winkelcentra Heemstede (A-stuk)
- Vaststellen Nota duurzaamheid 2016-2020 

(A-stuk)
- Volkshuisvestingsbeleid Heemstede (A-stuk)
- Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-

Kennemerland/IJmond 2016/2020 (A-stuk)
- 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

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 15 september 2016 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1:

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een carport aan de Reinier van 
  Holylaan 10 - openbaar - 

20.30 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een dakopbouw en het verhogen 
  van een nok aan de Romeinlaan 45 
  - openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda vindt u, op dinsdag 

voorafgaand aan de datum van de hoorzitting, 
via www.heemstede.nl> Politiek en organisatie> 
Vergaderstukken & besluiten> Kalender. Neem 
voor meer informatie contact op met de afdeling 
Algemene & Juridische Zaken, telefoonnummer 
023-5485607.

Nieuwe regelgeving: Uitvoeringsprogramma 
“integrale handhaving” gemeente Heemstede 2016
 Op 19 april 2016 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma “integrale handhaving” 
gemeente Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee 

komt het Uitvoeringsprogramma “integrale 
handhaving” gemeente Heemstede 2015 te 
vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Camplaan 25, het plaatsen van een 

geluidswerende erfafscheiding, wabonummer 
53787, ontvangen 23 augustus 2016

- Heemsteedse Dreef en Bronsteeweg, het bouwen 
van 5 woningen, plaatsen erfafscheidingen 
en kappen ca. 5 bomen, Project Volmaackt, 
ontvangen 23 augustus 2016, 

 reguliere procedure
- Achterweg 5, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 54235, ontvangen 25 augustus 
2016

- Heemsteedse Dreef 241, het plaatsen van een 
geluidsscherm, wabonummer 54753, 

 ontvangen 26 augustus 2016

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Verwijdering vaartuigen
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen:

 - een naamloze witte polyester boot, in de 
Blekersvaart ter hoogte van Blekersvaartweg 24

- een naamloze donkere stalen boot met dekzeil, 
in de Houtvaart ter hoogte van P.C. Hooftkade 9 
op ligplaats PCH014 

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de eigenaren 
van bovengenoemd vaartuigen tot en met 14 
dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan.
Als het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht 

van het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Herpublicatie: Uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2016
Op 5 juli 2016 heeft het college de Uitvoeringsregels 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2016 
vastgesteld. Hiermee komen de Uitvoeringsregels 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 

te vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Deze publicatie heeft al eerder plaatsgevonden. Er 
is echter een omissie ontstaan in 4.4.4 waardoor de 
uitvoeringsregels opnieuw zijn gepubliceerd in het 
Gemeenteblad.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 1, het herbouwen 

van de garage, wabonummer 44224, 
 verzonden 1 september 2016
- Vondelkade 34, bouwen van een erker aan 

de zijkant van het huis, wabonummer 50114, 
verzonden 1 september 2016

- Jozef Israëlsplein 10, doorbraak tussen 
woonkamer en keuken, wabonummer 49442, 
verzonden 1 september 2016

Weigering omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Lindenlaan 67, het uitbreiden van een 
 woonhuis, wabonummer 47863, 

 verzonden 1 september 2016
- Burgemeester van Lennepweg 35-347, het 

plaatsen van reclamezuilen, wabonummer 44919, 
verzonden 1 september 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Julianaplein 1, renovatie, herindeling bibliotheek 

en wijzigen monument, wabonummer 47485, 
ontvangen 8 juli 2016 

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.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.




