
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 28 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

In deze uitgave:
- Meld u aan bij Burgernet
- Boete voor foutparkeren

Drie duurzame dagen Heemstede
Op maandag 10 oktober is het de landelijke Dag 
van de Duurzaamheid. In Heemstede organiseren 
ondernemers, vrijwilligers, HeemSteeds Duurzamer 
en de gemeente Heemstede de Drie Duurzame 
Dagen in Heemstede. 

- Zaterdag 8 oktober:
 10.00 - 17.00 uur: duurzame route langs 

winkels, vrijwilligersorganisaties en duurzaam 
gerenoveerde woningen

 13.00 - 17.00 uur: duurzame markt
 19.30 - 23.00 uur: filmpremière ‘Down to Earth’
- Zondag 9 oktober 15.00-19.00 uur: 
 matinee film ‘Down to Earth’
- Maandag 10 oktober 19.30-22.00 uur: 
 Energiecafé, hoor alles over de nieuwe 

subsidieregeling verduurzamen woning, groen 
wonen en zonne-energie op het dak van een 
ander

Alle activiteiten vinden plaats in het Raadhuys , 
Raadhuisstraat 56a, Heemstede ( het pand tussen 
restaurant Tante Bep en de Pasta Box).
Volg de Facebookpagina Duurzaam Heemstede 
voor het laatste nieuws.

Vrijdag 7 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester
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 7 oktober 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.

Doe mee aan onderzoek naar 
koopgedrag in de Randstad

Een aantal inwoners van Heemstede heeft de 
afgelopen weken een enquête ontvangen over 
hun koopgedrag. De komende weken worden nog 
enkele mensen per brief uitgenodigd. Ook als u 
geen uitnodiging hebt ontvangen kunt u meedoen 
via www.kso2016.nl. 
Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners 
van de Randstad boodschappen doen, winkelen 
en doelgericht aankopen doen en hoe tevreden 
ze zijn over de verschillende aankooplocaties. 
Deze informatie kan helpen bij het versterken en 
verbeteren van winkelvoorzieningen. Het is daarom 
van belang - voor gemeente èn winkeliers - dat 
zoveel mogelijk mensen in Heemstede de online 
vragenlijst invullen vóór 15 oktober 2016.
Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl en 
www.kso2016.nl.

Vergadering 
gemeenteraad 
29 september



Meld u aan bij Burgernet 
en maak Heemstede 
veiliger
Burgernet is een unieke samenwerking 
tussen burgers, gemeenten en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
vergroten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven. Burgernet 
wordt ingezet bij dringende zaken waarbij 
een duidelijk signalement beschikbaar is. 
Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, 
vermissingen of doorrijden na een ongeval. 

Doe ook mee met Burgernet!
Op dit moment zijn er ruim 2700 
Burgernetdeelnemers in Heemstede. 
Help ook mee en word vandaag nog 
Burgernetdeelnemer. Ga naar burgernet.nl en 
meld u aan.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 83, het plaatsen van een inrijpoo-

rt, wabonummer 61179, ontvangen 9 september 
2016

- Cloosterweg 13, het uitbreiden van de badkamer, 
wabonummer 62677, ontvangen 14 september 
2016

- Zandvoortselaan 177, het wijzigen van de voor-
gevel van een winkelpand, wabonummer 64255, 
ontvangen 16 september 2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Belle van Zuylenlaan 24, het plaatsen van een dak-

kapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
55208, ontvangen 30 augustus 2016

- Franz Lehárlaan 129, het plaatsen van 2 overkap-
pingen, wabonummer 50233, ontvangen 27 juli 
2016 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
twee aanvragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan Miense Molenaerplein 9, het wijzigen van de 

bestemming naar wonen, wabonummer 44056, 
verzonden 20 september 2016

- Zandvoortselaan 168, het vergroten van de zol-
derverdieping door het maken van een topge-
vel en aanpassen kapconstructie, wabonummer 
57267, verzonden 21 september 2016

- Dinkellaan 35, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 46755, ver-
zonden 23 september 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedures)
- Sportparklaan 8, brandveilig gebruik voor één 

jeugdweekend per jaar op het complex van MHC-
Alliance, wabonummer 41731, verzonden 23 sep-
tember 2016 Een beroepschrift moet uiterlijk 10 
november 2016 worden ingediend.

- Achterweg 9A t/m 9H, brandveilig gebruik voor 
het gebouw de Uitkijk van SEIN, wabonummer 
36027, verzonden 23 september 2016. Een be-
roepschrift moet uiterlijk 10 oktober 2016 worden 
ingediend.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 7D, in woongebouw Salem van SEIN: 

3 dagbestedingsruimtes creëren, wabonummer 
49641, ontvangen 26 juli 2016. U kan zienswijzen 
indienen tot en met 6 weken na publicatie, zie ‘In-
zien, reageren, bezwaar maken’.

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

Omgevingsvergunningen

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 6 oktober 2016 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1:

20.00 uur  bezwaren tegen de afwijzing van 
  verzoeken tot handhaving met 
  betrekking tot de door aanwonenden van 
  de Laan van Alverna geplaatste hekken 
  - openbaar - 

Dit is 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 via 
telefoonnummer (023) 5485607.

Verwijdering 
fietswrakken
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
 
Op het kruispunt Vondelkade-Zandvoortselaan:
- een zwarte damesfiets, merk Ranger, met platte 

banden

Bij Te Winkelhof, ter hoogte van huisnummer 30:
- een zwarte damesfiets, merk Maxwell, met platte 

banden
- een merkloze zwarte damesfiets, met platte 

banden
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 bovengenoemd fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na 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 onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college van 
burgemeesters en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten 
bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14023.

Boete voor foutparkeren in Indische wijk, 
Merlenhoven en Sportparklaan
Politie en handhavers van de gemeente 
Heemstede gaan de komende tijd weer extra 
letten op foutparkeren in de Indische wijk, op 
de Sportparklaan en de wijk Merlenhoven. Dit is 
nodig omdat hulpdiensten hinder ondervinden 
van verkeerd geparkeerde auto’s, zoals parkeren 
op hoeken van kruispunten, op trottoirs, buiten 
de parkeervakken en op zebrapaden. Door 
foutparkeren kan hulpverlening binnen deze wijken 
in gevaar komen.

In het afgelopen jaar hebben de politie en 
gemeentelijke handhavers ook al gewaarschuwd en 
bekeurd. Dit heeft onvoldoende geholpen, vandaar 
dat de actie nu intensiever wordt.
Staan auto’s verkeerd geparkeerd, dan volgt 
geen waarschuwing meer, maar wordt direct 

een bekeuring uitgeschreven. De boete voor 
dergelijke overtredingen bedraagt € 90 plus € 9 
administratiekosten. 

(Foto: De Stentor)



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’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 
september 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van 
het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 29 

september 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
gebruik grond in Groenendaalse bos t.b.v. 
Ponytrack Heemstede

- Visie winkelcentra Heemstede

Hamerpunten:
- Vaststellen Nota Duurzaamheid 2016-2020
- Volkshuisvestingsbeleid Heemstede
- Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-

Kennemerland / IJmond 2016-2020
- Welstandsnota 2016 en gemeentelijke 

bouwverordening

Overige agendapunten:
- Benoeming commissievoorzitters
- (gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 

en actieve openbaarmaking documenten 
Manpadslaangebied

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 
september 2016

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer 
(023) 5485646 of per e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl

Omgevingsvergunningen

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften

Boot P.C. Hooftkade verwijderd
In onze publicatie van 7 september 2016 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- een naamloze donkere stalen boot met dekzeil, 

in de Houtvaart ter hoogte van P.C. Hooftkade 9 
op ligplaats PCH014

Bovengenoemd vaartuig is op 23 september 2016 
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 het 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.

Te verwijderen gemeentelijke bomen:
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Zomerlaan 21
- 1 eik op de Algemene Begraafplaats , ter hoogte 

van Glipper Dreef 212
- 1 eik op de Algemene Begraafplaats , ter hoogte 

van Glipper Dreef 188
- 2 elzen, naast Coby Riemersmalaan 23
- 1 els, ter hoogte van Crayenestersingel 8-10
- 1 esdoorn, ter hoogte van Van de Spiegellaan 18
- 3 esdoorns, ter hoogte van Spoorzichtlaan 1, 11 

en 13
- 1 populier, ter hoogte van Spoorzichtlaan 14
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Spoorzichtlaan 1
- 1 wilg, op de hoek Spoorplein- Spoorzichtlaan
- 1 paardenkastanje, ter hoogte van 

Kohnstammlaan 12-14
- 1 linde, ter hoogte van Pieter Aertszlaan 11
- 1 es, ter hoogte van Strawinskylaan 43
- 1 populier en 1 eik op het Sweelinckplein
- 1 esdoorn op de Ravellaan naast de opgang naar 

het parkeerdek
- 1 es bij de jachthaven Spaarneborgh, bij het 

Heemsteeds Kanaal
- 1 iep, in het trottoir bij de Matthijs Vermeulenlaan
- 1 eik, ter hoogte van Eikenlaan 24
- 1 linde, ter hoogte van Jacob van Campenstraat 8
- 1 esdoorn, ter hoogte van Maaslaan 23
- 2 essen, ter hoogte van de Rijnlaan 59 t/m 69
- 1 paardenkastanje, ter hoogte van Rijnlaan 87
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Scheldelaan 20

- 1 paardenkastanje, ter hoogte van Linge 80
- 1 leilinde aan het Glipperpad
- 1 eik, ter hoogte van Willem Klooslaan 16
- 1 iep, ter hoogte van Kees van Lentsingel 13
Bovengenoemde bomen zijn dood, kwalitatief 
slecht of hebben zichtbare zwamaantastingen. Waar 
mogelijk worden bomen vervangen vóór april 2017.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 14 
dagen na publicatie van deze melding reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 023- 
548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid tot 
bezwaar is.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen




