
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 27 september 2017

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

Vergaderingen 
raadscommissies oktober

In deze uitgave:
- Tips voor hout stoken
- Oefening Landmacht
- Uitgangspunten horeca 
 en terrassen

Oproep: stuur uw beeldmateriaal via WhatsApp

Samen maken we de nieuwe 
film over Heemstede!

Samen met u willen wij een film over Heemstede maken. Een film die laat zien waarom 
het hier zo heerlijk wonen is. En welke voorzieningen en activiteiten Heemstede 
allemaal te bieden heeft. Daarom roepen wij u op uw filmpjes hierover naar ons op 
te sturen. Dus laat zien waar u trots op bent in Heemstede. Wat is uw favoriete plek? 
Waar gaat u graag sporten, zingen of dansen? Wat is uw favoriete winkel, restaurant 
of café? Waarom is juist uw vereniging zo gezellig? En waarom bent u zo betrokken 
bij uw buurt? Dus maak beelden van uw buurtfeest, uw favoriete gebouw, het plekje 
waar u tot rust komt of de buurman waar u trots op bent. Zo maken we samen een film 
door en voor Heemstedenaren. Verteld door uw ogen!

De film wordt gebruikt voor promotionele en voorlichtingsdoeleinden. En wordt onder andere 
vertoond tijdens de jaarlijkse nieuwe inwonersdag en bij het afscheid van de burgemeester. 
Stuur uw filmpjes via WhatsApp. U mag ook een link naar een al bestaande promofilm van 
uw vereniging, monument, organisatie of bedrijf insturen. En wie weet worden uw beelden 
gebruikt in de nieuwe gemeentefilm!
 
Première
Wilt u aanwezig zijn tijdens de première? Laat dan uw e-mailadres achter via WhatsApp. 
U ontvangt een persoonlijke VIP-uitnodiging!
 
Waar moet u op letten
- een filmpje duurt minimaal 5 seconden en maximaal 1 minuut 
 (of een link naar een langere film, bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo)
- is horizontaal/liggend gefilmd
- let op de privacy van anderen, vraag indien nodig toestemming
- opsturen voor 1 november 2017
- stuur alleen beelden die de gemeente zonder toestemming van derden mag gebruiken 

(rechtenvrij)
 
Aanleveren 
Dit kan via WhatsApp: 06 46 18 78 29
 
Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via telefoonnummer: 14 023.

Vrijdag 6 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 6 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.



Oefening Landmacht 
op terrein Waternet
Van donderdagmiddag 28 september tot en 
met zaterdagmiddag 30 september houdt de 
Koninklijke Landmacht een oefening op het terrein 
van Waternet tussen Leidsevaartweg (Heemstede) 
en Vogelenzangseweg (Vogelenzang). Mogelijk ziet 
u in de buurt van het oefenterrein legervoertuigen 
op de openbare weg. Daarnaast wordt wacht 
gelopen rond het terrein en bij de ingangen. De 
aanwezigheid van militairen heeft te maken met 
deze oefening.

Hout stoken in de kachel of haard? 
Denk aan uw buren!
Nu de R weer in de maand is, neemt ook het 
gebruik van houtkachels weer toe. Hout stoken 
bespaart op andere energievormen en levert 
vooral een gezellige sfeer in huis. Maar houtkachels 
kunnen ook hinder geven in uw buurt. Zeker bij 
windstil of mistig weer is hout verbranden zeer 
onwenselijk voor uw woonomgeving. Mensen met 
aandoeningen aan de luchtwegen kunnen zelfs last 
van hun gezondheid krijgen. Om zo min mogelijk 
hinder te veroorzaken en een zo goed mogelijk 
rendement te behalen, delen wij graag enkele 
algemene tips over hout stoken.
 
- Zorg voor een goed en schoon rookkanaal
- Stook alleen droog en onbehandeld hout
- Stook niet bij mist of windstil weer
- Laat minstens 1x per jaar de schoorsteen vegen

- Ga in gesprek met uw buren als u rookoverlast 
ervaart

 
Meer informatie: www.stookwijzer.nu

Inloopavond aanleg 
� etspad N208 met 
aansluiting op Heemstede
De provincie Noord-Holland organiseert op 
dinsdag 3 oktober 2017 een inloopavond over de 
aanleg van een nieuw fi etspad langs de Westelijke 
Randweg (N208). Het fi etspad komt tussen 
de Parnassiakade en de Leidsevaart en vormt 
de laatste schakel in het netwerk van fi etsroutes 
langs de N208. In Heemstede komt er vanuit de 
wijk Vogelpark een aansluiting op dit fi etspad langs 
de Westelijke Randweg.
Tijdens de inloopavond kunnen aanwezigen de 
ontwerptekeningen bekijken. In het ontwerp van 
het fi etspad is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de omgeving. Medewerkers van provincie 
en gemeenten zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden.

Plaats en tijd van de inloopavond
3 oktober 2017, vrije inloop van 17.00 tot 19.30 uur.
Provincie Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Meer informatie
Kijk op www.noord-holland.nl/n208. Of stuur een 
e-mail naar infon208@noord-holland.nl

Vergaderingen raadscommissies oktober
De raadscommissies Samenleving, Ruimte en 
Middelen houden op respectievelijk 3, 5 en 16 
oktober openbare vergaderingen om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig te 
zijn.

Agenda commissie Samenleving 3 oktober
- Agenda commissie Samenleving 3 oktober 2017
- Spreekrecht burgers
- Ontwikkeling Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

Basisscholen (A-stuk)
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2017 (A-stuk)
- Rapportage Sociaal Domein: eerste hal� aar 2017 

(Q1 en Q2 2017)
- Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk
- Huisvesting statushouders
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 5 oktober
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 5 oktober 

2017
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen bestemmingsplan Reggelaan 14 te 

Heemstede (A-stuk)
- Omgevingsvergunning en verklaring van 

geen bedenkingen inloopstal Leidsevaartweg 
ongenummerd (W. van Zadel & Co BV) (A-stuk)

- Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Horeca 

en terrassen Heemstede’ (B-stuk)
- Procesvoorstel Manpadslaangebied (B-stuk)
- Concept-Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 

(B-stuk)
- Voorstel pilotproject afvalinzameling (B-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 16 oktober
- Vaststellen agenda commissie Middelen 16 

oktober 2017
- Spreekrecht burgers
- Najaarsnota 2017 (A-stuk)
- Programmabegroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2019-2021 2017 (A-stuk)
- Renovatie openbare verlichting 2017 (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie Middelen op 
4 oktober komt te vervallen.

Meer weten?
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 raadsgriffi  e via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Stoppen met roken kan lastig zijn. Toch blijkt uit 
ervaring dat het kan. Zelfs als je heel veel rookt. 
Of al heel lang rookt. De afgelopen jaren hebben 
meer dan 150.000 rokers met elkaar bewezen 
dat Stoptober werkt. Stoptober is samen 28 
dagen niet roken in oktober. 28 dagen samen 
stoppen met roken vergroot de kans om het vol 
te houden met een factor vijf! Eén van de beste 
beslissingen die je kunt nemen. Doe mee en ga 
naar www.stoptober.nl

Stoppen met roken doe je in Stoptober!

 

Algemene Begraafplaats 
Herfstlaan 

op zaterdag 7 oktober 
tussen 11.00-16.00 uur

OPEN DAG



Uitgangspuntennotitie voor bestemmingsplan horeca en 
terrassen Heemstede
Op 5 oktober 2017 behandelt de raadscommissie 
Ruimte het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders om de 
uitgangspuntennotitie ‘Horeca en terrassen 
Heemstede’ vast te stellen en ter inzage te leggen 
voor inspraak. In deze uitgangspuntennotitie is het 
toekomstige planologische beleid opgenomen 
voor horeca en terrassen in Heemstede, zoals 
het maximum aantal horecavestigingen op de 
Binnenweg/Raadhuisstraat en de locatie van 
de terrassen in winkelgebieden. Dit beleid zal 
worden opgenomen in een nieuw op te stellen 
bestemmingsplan.

Uitwerking visie winkelcentra Heemstede
Helemaal nieuw zijn de uitgangspunten niet. 
Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad 
besloten om de visie winkelcentra Heemstede 
van bureau DTNP integraal over te nemen. Hierin 
is naast een visie voor behoud en versterking 
van de Heemsteedse winkelstructuur een 
aantal maatregelen voorgesteld ter uitvoering 

van de visie. De raad heeft op 25 april 2017 
het uitvoeringsprogramma maatregelen visie 
winkelcentra Heemstede vastgesteld. In dat 
uitvoeringsprogramma staan ook voorstellen voor 
de horeca en terrassen in de winkelcentra. Die zijn 
nu vertaald in de uitgangspuntennotitie.

Waarom een bestemmingsplan?
Om de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma 
te kunnen nemen is een wijziging in het huidige 
planologische beleid nodig. Daarnaast is in 
sommige bestemmingsplannen nog helemaal 
geen mogelijkheid opgenomen om terrassen in te 
nemen. Het bestemmingsplan zal daarin voorzien.

Hoe kunt u uw mening geven?
Inwoners en ondernemers in Heemstede zijn van 
harte welkom om de vergadering van de commissie 
Ruimte op 5 oktober 2017 om 20.00 uur bij te 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bartoklaan 1, het plaatsen van airco-units, 

wabonummer 204410, ontvangen 8 september 
2017

- Nicolaas Beetslaan tussen 5 en 9, het in 
afwijking gebruiken van een stuk grond met 
de bestemming maatschappelijke doeleinden 
t.b.v. de bestemming wonen, wabonummer 
204519, ontvangen 12 september 2017

- Binnenweg 51, het plaatsen van twee 
dakkapellen op het voorgeveldakvlak en 
1 dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 204591, ontvangen 12 september 
2017

- Maaslaan 3, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 207128, ontvangen 7 september 
2017

- Prinsenlaan 83, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 207379, 

 ontvangen 15 september 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Ankerkade 1, het uitbreiden van de bestemming 

daghoreca met avondhoreca, wabonummer 
163903, verzonden 18 september 2017

- Melchior Treublaan 1, het maken van een nieuwe 
entree en plaatsen van een fietsenberging, 
wabonummer 187343, verzonden 22 
september 2017

- Roemer Visscherplein naast entree parkeerterrein, 
het plaatsen van een verlichte klokmast met P+R 

aanduiding, wabonummer 193455, verzonden 22 
september 2017

- Jacob van Campenstraat 37, een overkapping 
voor een fiets, wabonummer 193444, verzonden 
22 september 2017

- Jhr. Mr. J. Loudonstraat 13, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
189746, verzonden 22 september 2017

- Anna Blamanlaan ter hoogte van percelen 1, 3, 
5 en 7, het plaatsen van een geluidsschutting, 
wijzigen gebruik grond van groen naar wonen 
en kappen 3 bomen, wabonummer 174442, 
verzonden 25 september 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure
- Molenwerfslaan 11, brandveilig gebruik 

buitenschoolse opvang de Molenwerf, 
wabonummer 155868, verzonden 22 september 
2017

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 2 november 
2017 in beroep bij de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem. Zie verder ‘Beroep aantekenen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 9, het verhogen van de nok en 

plaatsen 2 dakramen op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 198378, ontvangen 2 september 
- Julianaplein 1, het plaatsen van hekwerken 

inclusief poorten en 1 berging, wabonummer 
191689, ontvangen 17 augustus 2017

- Heemsteedse Dreef 38, het in afwijking van 
de bestemming gemengd 5 gebruiken van 
het pand voor maatschappelijke doeleinden, 
wabonummer 197296, ontvangen 28 augustus 
2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Esdoornlaan 9, het verhogen van de nok en 

plaatsen 2 dakramen op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 198378, ontvangen 2 september 
2017

- Julianaplein 1, het plaatsen van hekwerken 
inclusief poorten en 1 berging, wabonummer 
191689, ontvangen 17 augustus 2017

- Heemsteedse Dreef 38, het in afwijking van 
de bestemming gemengd 5 gebruiken van 
het pand voor maatschappelijke doeleinden, 
wabonummer 197296, ontvangen 28 augustus 
2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’

wonen. Op die avond bestaat de mogelijkheid om 
in te spreken. Als de commissie ermee instemt, 
dan wordt de uitgangspuntennotitie ter inzage 
gelegd. U kunt dan schriftelijk of mondeling op 
de notitie reageren. Alle opmerkingen worden 
uiteindelijk meegenomen in het op te stellen 
bestemmingsplan, dat daarna ook een uitgebreide 
procedure doorloopt. 

Aanmelden voor spreektijd
Wilt u inspreken? Dan kunt u zich aanmelden bij de 
raadsgriffie via e-mail raadsgriffier@heemstede.nl 
of telefoonnummer (023) 548 56 46. Tot 15 minuten 
voor het begin van de vergadering kunt u zich ter 
plekke bij commissiegriffier aanmelden.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het bestemmingsplan 
horeca en terrassen kunt u terecht bij de heer 
R. Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 
telefoonnummer 023 548 5758 of per e-mail: 
gemeente@heemstede.nl.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 
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Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.




