
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 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

Volg Heemstede ook via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Handhavingsacties
- Omgevingsvergunningen

Enquête onder bezoekers 
Binnenweg-Raadhuisstraat 
Tussen 15 en 29 september zijn enquêteurs 
van het bureau DTNP actief op de Binnenweg 
en Raadhuisstraat. Gedurende een aantal 
dagen zullen zij in opdracht van de gemeente 
bezoekers vragen naar hun winkelgedrag 
in het centrum. Ook wordt in die periode 
het aantal bezoekers geteld. Ondernemers 
in het winkelgebied krijgen een aparte 
vragenlijst voorgelegd die ze inmiddels via 
de post hebben ontvangen. Het onderzoek 
moet informatie opleveren voor de visie op 
de winkelcentra in Heemstede, waaraan de 
gemeente momenteel werkt.

Het koopgedrag van de consument is in de 
afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zo wordt 
er bijvoorbeeld steeds meer op internet geshopt. 
Ondernemers komen hierdoor voor nieuwe 
uitdagingen te staan. De enquêtes zijn bedoeld om 
een beeld te krijgen van hoe en waarom mensen 
in het centrum van Heemstede winkelen en hoe 

het centrum er economisch gezien voor staat. Deze 
informatie wordt gebruikt in de visie, die antwoord 
moet geven op de vraag wat er nodig is om de 
winkelcentra en in het bijzonder de Binnenweg/
Raadhuisstraat nu en in de toekomst aantrekkelijk 
en succesvol te laten zijn.

Bijeenkomst 6 oktober
Op dinsdagavond 6 oktober is er in het raadhuis 
een bijeenkomst over de toekomstvisie voor de 
Heemsteedse winkelcentra. Tijdens de bijeenkomst 
presenteert het bureau DTNP de bevindingen tot 
nu toe, waaronder de uitkomsten van de enquêtes. 
Daarnaast worden mogelijke toekomstscenario’s 
voor de winkelcentra geschetst en vindt er 
discussie plaats over het scenario dat de voorkeur 
moet hebben. Bent u ondernemer in één van 
de winkelgebieden in Heemstede? Of bent u als 
inwoner geïnteresseerd? Reserveer dan nu alvast de 
datum in uw agenda: dinsdag 6 oktober vanaf 
20.00 uur in het raadhuis.

Ervaar de mo(nu)menten van rust, kunst en ambacht
Open dag Algemene Begraafplaats 
Heemstede zaterdag 12 september 
Op Open Monumentendag zaterdag 
12 september organiseert de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede 
een speciale open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur 
is de begraafplaats open en staan er 
verschillende activiteiten op het programma. 

Zo kunt u onder andere deelnemen aan een 
rondwandeling met toelichting door opzichter 
Jos Willemse. Marc de Bruijn van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek houdt 
een lezing in de aula: “Hier rusten zij die 
Heemstede groot maakten”, met aansluitend een 
rondwandeling langs bijzondere graven. Ook kunt 
u een bezoek brengen aan de recent uitgebreide 
urnentuin.  Een aantal uitvaartondernemingen 
en steenhouwers presenteren hun diensten en/
of steenhouwkunsten. Ook zijn de uitvaartbus en 
salonboot ‘De Heerlijckheid’ aanwezig. 

Onze medewerkers geven u uitleg over de 
verschillende technieken die op de begraafplaats 
worden toegepast. 
Kijk voor meer informatie en het complete 
programma op www.heemstede.nl bij Nieuws.



Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 27, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26899, ontvangen 21 
augustus 2015

- Achterweg 5, het kappen van 11 bomen, 
wabonummer 26969, ontvangen 26 augustus 
2015

- Hugo de Vriesplein 4, het aanpassen van 
de draagconstructie, wabonummer 26974, 
ontvangen 25 augustus 2015

- Linge 67, het plaatsen van een berging en een 
erfafscheiding, wabonummer 27029, ontvangen 
28 augustus 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Drieherenlaan 26 + 32 het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26421, verzonden 4 
september 2015

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor een monumentenvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipperweg 70, het slopen van een monument, 

wabonummer 10042, ontvangen 17 december 
2013. U kunt zienswijzen indienen tot en met 
6 weken na publicatie, zie inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Beatrixplantsoen 62, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 24879, ontvangen 8 juli 2015. 
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.

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaats
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning (Borneostraat 18) als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner.

Fietspad Kwakelpad
Het Kwakelpad wordt aangewezen als fietspad 
in twee richtingen en de kruispunten van 
het Kwakelpad met de Mozartkade en de 
Nijverheidsweg worden aangewezen als 
voorrangskruispunten.

De volledige tekst van de verkeersbesluiten 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt 
vanaf 9 september 2015 zes weken ter inzage 
in het Raadhuis van Heemstede. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Aanvulling Beleidsregels minimabeleid 
Heemstede 2015
Op 18 augustus 2015 heeft het college een 
aanvulling op de Beleidsregels minimabeleid 

Nieuwe regelgeving

Handhavingsacties
Verwijdering vaartuigen 
Van ’t Hofflaan en P.C. Hooftkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen op 
plekken aan openbaar water waar geen ligplaatsen 
zijn aangelegd:
- een boot, genaamd Skrik der Zee, in het water 

aan de Van ’t Hofflaan naast ligplaats HOF001, 
 ter hoogte Zernikelaan 23;
- een boot, genaamd Sharky, in de Houtvaart 
 ter hoogte van P.C. Hooftkade 4

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de eigenaren 
van deze vaartuigen tot en met 14 dagen na 
de datum van deze publicatie de gelegenheid 
hun 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 
weggehaald, 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.

Verwijdering boot Leidsevaart
In onze publicatie van 12 augustus 2015 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een naamloze groene boot met rode binnenkant, 

gelegen in de Leidsevaart ter hoogte van de flat 
aan de Amstellaan.

Genoemd vaartuig is op 27 augustus 2015 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn voer- of vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering fietsen winkelgebied 
Raadhuisstraat-Binnenweg 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen in en rond de 
winkelgebieden Raadhuisstraat en Binnenweg:
- Een blauwe damesfiets, merk Pointer, 
 ter hoogte van Raadhuisstraat 20;
- Een blauwe damesfiets, merk Citytrack, 
 ter hoogte van Raadhuisstraat 77;
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, 
 ter hoogte van Kerklaan 39;
- Een zwartgrijze damesfiets, merk Altra, 
 op de Zandvaartbrug;
- Een grijze damesfiets, merkloos, 
 ter hoogte van Binnenweg 7;
- Een roodzwarte damesfiets, merk Montego , 
 ter hoogte van Binnenweg 7;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus, 
 ter hoogte van Binnenweg 33;
- Een rode herenfiets, merk Giant, 
 ter hoogte van Binnenweg 67;
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus, 
 ter hoogte van Binnenweg 75;
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus, 
 ter hoogte van Binnenweg 77;
- Een zwarte damesfiets, merk Street Limited, 

 ter hoogte van Hendrik Peeperkornstraat 29;
- Een oranje damesfiets, merk Sparta, 
 ter hoogte van Binnenweg 155;
- Een zwarte damesfiets, merkloos, 
 ter hoogte van Binnenweg 161;
- Een blauwe damesfiets, merk Batavus, 
 ter hoogte van Binnenweg 161;
- Een roze herenfiets, merkloos, 
 ter hoogte van Spaarnzichtlaan 1.

Genoemde fietsen staan al geruime tijd met één 
of meerdere lekke banden op de openbare weg. 
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. 
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets 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 zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Heemstede 2015 vastgesteld (vergoeding kosten 
aan chronisch zieken en gehandicapten). 
Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.



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’.

Vergaderingen
Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 17 september 2015 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de beëindiging en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de Participatiewet 
  (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de vaststelling van 
  het Aanwijzingsbesluit Algemene 
  Plaatselijke Verordening, specifiek 
  artikel 7 onder c (openbaar)

21.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  realiseren van een dakopbouw op een 
  woning op perceel Landzichtlaan 52 
  (openbaar)

Dit 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. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op maandag 14 september 2015 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 14 september 2015
- (Gedeeltelijke) openbaarmaking memo “verloop 

onderhandelingen Manpadslaangebied”

 De burgemeester van gemeente Heemstede 
maakt bekend dat zij op 7 september 2015 heeft 
besloten om mandaat te verlenen aan de secretaris-
directeur van Omgevingsdienst IJmond tot het 
nemen van besluiten op aanvragen voor bijzondere 
toestemmingen voor het laden en lossen van 
vuurwerk binnen gemeente Heemstede, alsook 

opgedragen kennisgevingen die in dat kader 
worden gedaan te behandelen (Accord Européen 
relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route, H.7.5 vs. 7.5.11(CV1) en 
H.8.5 vs. S1(4)). Dit besluit treedt in werking op 10 
september 2015.
 

Ter inzage
De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis. Ook wordt de bekendmaking 
gepubliceerd op de website van de gemeente: 
www.heemstede.nl.

Mandaat bijzondere toestemming laden 
en lossen van vuurwerk




