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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

Exposities raadhuis 
Heemstede
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Duurzaamheidsmarkt
10-10 Dag van de Duurzaamheid
Kom naar de duurzaamheidsmarkt 
op de Binnenweg!
Op vrijdag 10 oktober 2014 is het de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. In Heemstede 
organiseren de gemeente en MVO Heemstede een 
duurzaamheidsmarkt op het brede deel van de 
Binnenweg, van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wat is er te doen/vinden? 
Op de markt presenteren lokale duurzame 
ondernemers zich. Leer meer over recycling, 
duurzaam autorijden, duurzaam verbouwen en over 
zonne-energie. Bekijk het aanbod tweedehands 
kleding en maak onder andere kennis met een 
lokale imker. Natuurlijk kunt u er ook verantwoord 
en duurzaam eten en drinken. 

Voor de kids! 
Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen. 
Ze kunnen een insectenhotel maken of een 
workshop volgen bij de imker. 

Prijsuitreiking
Om 15.30 uur reikt wethouder Duurzaamheid 
Remco Ates de prijs ‘Duurzaamste ondernemer 
Heemstede 2014’ uit. 

Dip & Go vervangt Chipknip

De burgemeester hoort graag uw mening. Bijvoorbeeld over uw woonwijk of over de plannen van 
de gemeente. Of misschien heeft u een goed idee waarmee de gemeente haar voordeel kan doen. 
Iedere eerste vrijdag van de maand kunt u van 10.00 tot 12.00 uur  zonder afspraak binnenlopen 
om van gedachten te wisselen met burgemeester Marianne Heeremans. 
Deze keer is de inloopochtend op vrijdag 3 oktober 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis 
(graag melden bij de publieksbalie).

Kom langs bij de burgemeester

Op donderdag 16 en vrijdag 17 oktober 2014 
gaat de gemeente Heemstede de nieuwe 

Duurzame actie
Op de markt is 
Humana aanwezig. De 
textielinzamelaar in 
Heemstede zamelt landelijk textiel in en geeft dit 
een nieuwe bestemming. Nog altijd verdwijnt 2/3 
van het textiel in Nederland in de afvalcontainer 
terwijl alle textiel in de textielcontainers van 
Humana mag. Niet alleen wat nog gedragen kan 
worden, maar ook wat kapot en versleten is.

Maak kans op prijzen!
Doneert u in de maand oktober textiel in één van de 
containers van Humana in Heemstede, dan maakt 
u kans op een prijs! Noteer duidelijk uw naam, 
telefoonnummer en/of e-mailadres op een A4tje en 
stop dit bij het te doneren textiel in de zak. Lever uw 
textiel vervolgens in bij een van de textielcontainers 
van Humana in gemeente Heemstede. 
U kunt zo vaak meedoen als u wilt. Humana stelt 
3 HEMA-cadeaukaarten beschikbaar met een 
waarde van 40 euro.

Kijk voor meer informatie over de 
duurzaamheidsmarkt op www.heemstede.nl of op 
de Facebookpagina van MVO Heemstede. 

betaalmethode Dip & Go invoeren op 22 
parkeerautomaten. De aanpassing is noodzakelijk 
vanwege het verdwijnen van Chipknip met ingang 
van 1 januari 2015. Met Dip & Go hoeft geen 
pincode meer worden ingevoerd. 

Op welke parkeerautomaten 
komt Dip & Go?
De parkeerautomaten op de Raadhuisstraat, 
Binnenweg, Zandvoortselaan (winkelstraat) en 
Bronsteeweg worden dan door het bedrijf TMC 
uit Amsterdam geschikt gemaakt voor betaling 
via Dip & Go. Betaling via Chipknip is daarna niet 
meer mogelijk. De automaten blijven overigens ook 
geschikt voor betaling met contant geld, mobiel 
parkeren en pinnen.
Kijk op onze website bij nieuws hoe Dip & Go precies 
werkt. U vindt hier ook een kort uitlegfilmpje.Foto: Bart Jonker



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o het kappen van 
 26 lindebomen t.b.v. het vervangen van riolering 

wabonummer 15158, 
 ontvangen 12 september 2014. 
- Franz Schubertlaan 32 het kappen van 1 boom 

wabonummer 15171, 
 ontvangen 13 september 2014. 
- Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een 

fietsenoverkapping wabonummer 15175, 
 ontvangen 14 september 2014. 
- Vondelkade 36 het kappen van 1 boom 

wabonummer 15183, 
 ontvangen 14 september 2014. 
- Beethovenlaan 26 het kappen van 1 boom 

wabonummer 15189, 
 ontvangen 15 september 2014. 

- Adriaan Pauwlaan 18 het doorbreken van een 
muur en herstellen van het balkon wabonummer 
15204, ontvangen 14 september 2014. 

- Franz Lehárlaan 88 het kappen van 1 boom 
wabonummer 15340, 

 ontvangen 17 september 2014. 
- Diverse locaties het kappen van 27 bomen 

wabonummer 15355, 
 ontvangen 18 september 2014. 
- Blekersvaartweg het kappen van 4 bomen 

wabonummer 15378, 
 ontvangen 19 september 2014. 
- Raadhuisstraat 94 het vervangen van 

gevelreclame wabonummer 15440, 
 ontvangen 19 september 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 15 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 13793, 
verzonden 26 september 2014. 

- Franz Lehárlaan 105 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
14577, verzonden 26 september 2014. 

- Raadhuisstraat 42 het wijzigen van de voor- en 
zijgevel wabonummer 14609, 

 verzonden 26 september 2014. 
- Binnenweg 103 het plaatsen van reclame 

wabonummer 12218, 
 verzonden 26 september 2014. 
- Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o het kappen van 26 

lindebomen t.b.v. het vervangen van riolering 
wabonummer 15158, 

 verzonden 26 september 2014.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Harry Hablous
Harry Hablous exposeert gedurende de maand 
oktober nog in de Burgerzaal. Van deze veelzijdige 
kunstenaar zijn naast fotografische, grafische 
kunstwerken, gedichten ook objecten (een 
overzicht van deze objecten staat in de vitrine in de 
publiekshal) te zien.

Expositie Lizan van Dijk 
Lizan van Dijk exposeert tussen 26 september 
en 28 november 2014 in de publiekshal. Haar 
grotendeels abstracte schilderwerk bestaat uit 
veel uiteenlopende materialen, maar de dragende 
factor is acrylverf. Het is een constant zoeken naar 
evenwicht tussen de verf en de andere materialen. 
Haar objecten maakt zij veelal van gerecyclede 
materialen. De combinaties van o.a. hout, metaal, 
kunststof en textiel zorgen vaak voor verrassende 
vormen en sterke composities.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 oktober 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

- 20.00 uur bezwaar tegen een afwijzing van een 
verzoek om een uitkering op grond van de Wwb 
(niet openbaar)

- 20.30 uur bezwaar tegen de herziening en 
terugvordering op grond van de Wwb 

 (niet openbaar)
- 21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde 

maatregel in de vorm van strafkorting op grond 
van de Wwb 

 (niet openbaar)

Bovenstaande 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.

Raadsbesluiten 25 september 2014
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden 

De raad heeft besloten:
- Benoeming mw T.J.G. van der Heijden als lid van 

de Rekenkamercommissie Heemstede (Unaniem)
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (Unaniem, hamerpunt)

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 25 
september 2014 (Unaniem)

- Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid
 Dhr. H.B.M.J. Radix is beëdigd als raadslid

- Benoeming in raadscommissies
 Dhr. Radix is benoemd als lid van de 

commissie Ruimte en wordt tevens lid van de 
auditcommissie. Besluit vastgesteld met 20 
stemmen voor en 1 stem tegen.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 

woning (Laan van Insulinde 36) als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 

 bewoner. 

 Verzonden 1 oktober 2014. Het besluit ligt vanaf 
1 oktober 2014 zes weken ter inzage. 

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

Beleidsregels Terug- en Invordering 
en Verhaal WWB 2014
Op 12 augustus 2014 heeft het college de 

Beleidsregels Terug- en Invordering en Verhaal WWB 
2014 vastgesteld. Hiermee zijn de Beleidsregels 
Terug- en Invordering en Verhaal WWB 2014 

vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl.

Nieuwe regelgeving

Verwijdering � etswrakken in Heemstede
Het is verboden fi etswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 7 oktober 2014 gaat de gemeente 
fi etswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout. 
Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen aan 
fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn 
bevestigd zullen op de minst belastende wijze 
worden doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 7 oktober 2014 
alle fi etskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen tot en met 
6 januari 2015 worden opgeslagen bij De 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Verwijdering boot Vondelkade 
- De buitengewoon opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het een motorbootje, 
met witte binnenkant en zwart dekzeil, aan 
de Vondelkade, ter hoogte van ligplaats 4 
aangetroff en op een al vergunde ligplaats.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 

dit vaartuig 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 betreff ende 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.

Voor informatie kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties




