
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 23 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

Aan de slag in Groenendaal
25 september

In deze uitgave:
- Onderhoud Groenendaal
-  Fietscontrole op markt
- Tentoonstellingen

Bijeenkomst over toekomst winkelcentra 
Op dinsdagavond 6 oktober organiseert de 
gemeente een discussiebijeenkomst over 
de toekomstvisie voor de Heemsteedse 
winkelcentra. Ondernemers, omwonenden en 
andere inwoners die zich betrokken voelen bij 
de winkelgebieden in Heemstede worden van 
harte uitgenodigd om te komen meepraten. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis (inloop vanaf 
19.30 uur).

De gemeente werkt aan een visie op de toekomst 
van de Heemsteedse winkelcentra. De visie moet 
ons vertellen 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. In de eerste fase zijn in samenspraak 
met ondernemers en inwoners de onderwerpen 
bepaald die in de visie aan bod komen. Na de 
zomer is de tweede fase van start gegaan. Hierin 
worden eerst concrete voorstellen gedaan met 
verschillende ambitieniveaus (oftewel: scenario’s) en 
een voorkeursscenario. Hieruit moet duidelijk blijken 

welke plaats Heemstede wil gaan innemen in de 
markt. De raadscommissie Ruimte stelt vervolgens 
het scenario vast dat uitgewerkt moet worden in de 
visie. Aansluitend wordt de visie opgesteld.

Discussiebijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 6 oktober 
schetst het bureau DTNP de mogelijke 
toekomstscenario’s. Deze zijn gebaseerd op de 
analyse van hoe de winkelcentra er nu economisch 
gezien voor staan. Onderdeel van deze analyse 
zijn enquêtes die tussen 15 en 29 september 
zijn gehouden onder winkelend publiek en 
ondernemers. Uiteraard worden ook de uitkomsten 
van deze enquêtes gepresenteerd. Daarna is er veel 
tijd ingeruimd voor discussie over het scenario dat 
de voorkeur moet hebben. Bent u ondernemer 
in één van de winkelgebieden in Heemstede? Of 
bent u als inwoner geïnteresseerd? Kom dan op 
dinsdag 6 oktober naar de discussiebijeenkomst in 
het raadhuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig, u bent van harte welkom.

Bijeenkomst voor inwoners over vluchtelingen
‘Hoe helpt Heemstede?’
Op woensdag 23 september vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur) bent u van harte uitgenodigd om 
tijdens een inwonersbijeenkomst met elkaar ideeën en initiatieven uit te wisselen over de vraag: hoe 
kan Heemstede vluchtelingen helpen? Vooraf aanmelden is niet nodig. Kijk voor alle informatie en het 
programma op www.heemstede.nl

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 2 oktober 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 2 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester



Tentoonstellingen in Raadhuis Heemstede
‘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 
tot 23 oktober te zien in de Burgerzaal van het 
Raadhuis van Heemstede . Er zijn ruim veertig 
kunstwerken geselecteerd, voornamelijk grafiek en 
schilderijen; veel ervan zijn 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. 

Aan de slag 
in wandelbos 
Groenendaal
Een leuke start van de herfst! Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in samenwerking 
met de gemeente Heemstede op vrijdag 
25 september een werkdag in wandelbos 
Groenendaal in Heemstede. Deelnemers 
aan deze werkdag gaan esdoorns zagen en 
snoeien. Een dag buiten werken in de natuur 
om Groenendaal weer een beetje mooier te 
maken!
Zorgt u zelf voor werkkleding, laarzen en 
koffie/thee? Wij zorgen voor gereedschap, 
begeleiding én vlaai bij de koffie! Verzamelen 
om 9.00 uur op de grote parkeerplaats van 
Groenendaal bij het restaurant. De werkdag 
duurt tot 14.00 uur. 

Meer informatie leest u op www.ivn.nl/
zuidkennemerland of neem contact op met 
Marc van Schie 06-22575748. Aanmelden via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com

Rondwandeling met gebruikersgroep
Onderhoud wandelbos Groenendaal
Op 29 september van 16.00 tot 17.30 uur 
geeft de gemeente uitleg over de uitvoering 
van het beheerplan Groenendaal. Samen met de 
‘Gebruikersgroep Wandelbos Groenendaal’ maken 
we een rondwandeling door het bos en vertellen 
waar op welke plekken in de komende najaar-/
winterperiode snoeiwerkzaamheden plaatsvinden 
en waarom dat gebeurt. Daarnaast gaan we naar 
de locaties waar in voorgaande jaren is gedund en 

hoe dat er nu uitziet. U wordt van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Om 16.00 uur verzamelen we 
bij de ingang tegenover kinderboerderij ’t Molentje.

De Gebruikersgroep Wandelbos Groenendaal is 
aanspreekpunt voor voorbereidingen van projecten 
en kan de gemeente adviseren over het bosbeheer. 
In deze groep zitten o.a. natuurorganisaties, 
recreanten, hondenbezitters en cultuurhistorici.

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 van 1920 tot 
1935 in Heemstede.

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, vogels, 
vazen en wandtableau’s.

Tentoonstelling Mary Donkersloot
In de Publiekshal is tot 30 oktober 2015 werk te 
zien van Mary Donkersloot. Inspiratie is voor haar 
het sleutelwoord. Naar aanleiding van een foto of 
iets wat zij gezien heeft ontstaat een schilderij. Mary 
Donkersloot maakt in haar schilderijen gebruik van 
verschillende materialen, zoals zand, papier, cement. 
Het werk krijgt dan een eigen verhaal. 

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

 Letty Hesselink

Controle fietsgebruik op weekmarkt Valkenburgerlaan
Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein en 
Valkenburgerplein. De straat is daarvoor afgesloten 
voor doorgaand verkeer van 6.00 tot 18.00 uur.

Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 

marktterrein. Op basis van artikel 2:52 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het niet 
toegestaan gebruik te maken van fietsen op de 
markt. Ook achter de kramen mag tussen 06.00 uur 
en 18.00 uur niet worden gefietst. De buitengewoon 
opsporingsambtenaren van bureau Handhaving 
gaan daarom deze maand weer controles hierop 

uitvoeren. Na alleen het geven van waarschuwingen 
worden bij overtredingen op de volgende marktdag 
boetes uitgedeeld van € 35. 

Plaats uw (bak- en brom-) fiets daarom aan één van 
beide uiteinden van de markt. Hier is voldoende 
parkeergelegenheid.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 1 oktober 2015 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de het opleggen van een 
  maatregel op grond van de   

 Participatiewet (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een opgelegde boete 
  met betrekking tot de Wet kinderopvang 
  en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
  (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.

Nieuwe regelgeving
Mandaatregeling 2015
Op 8 september 2015 heeft het college 
respectievelijk de burgemeester de 

Mandaatregeling 2015 vastgesteld. Hiermee komt 
de Mandaatregeling 2014 te vervallen. 

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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 4B, het kappen van een eik, 

wabonummer 27662, 
 ontvangen 4 september 2015
- Borneostraat 62, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 27700, 
 ontvangen 7 september 2015
- Jacob van Campenstraat 7, het plaatsen 

van een dakopbouw en dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 27792, 
ontvangen 7 september 2015

- Diverse adressen, formaliseren bestaand 
gebruik standplaatsen in strijd met 
bestemmingsplan,  wabonummer 27881, 
ontvangen 8 september 2015

- IJssellaan 15, constructieve doorbraken, 
wabonummer 27892, 

 ontvangen 8 september 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 24367, 
 verzonden 18 september 2015
- Melchior Treublaan 1, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 26699, 
 verzonden 18 september 2015
- Franz Schubertlaan 37, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 26632, 
 verzonden 18 september 2015
- Van Merlenlaan 4B, het kappen van een eik, 

wabonummer 27682, 
 verzonden 18 september 2015
- Tussen Kwakelbrug en Nijverheidsweg 2, 

bouwen hekwerk naast wandelpad t.b.v. 
Kwakelbrug, wabonummer 24464, 

 verzonden 18 september 2015
- Linge 67, plaatsen erfafscheiding en berging, 

wabonummer 27029, 
 verzonden 21 september 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Leidsevaartweg 27, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26899, ontvangen 
21 augustus 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Leidsevaartweg 27, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26899, ontvangen 
21 augustus 2015. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.




