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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

Nomineer een 
vrijwilliger!

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties

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 in september zijn gehouden onder 
winkelend publiek en ondernemers. Uiteraard 
worden ook de uitkomsten van deze enquêtes 
gepresenteerd. Daarna is er tijd ingeruimd voor 
discussie over het scenario dat de voorkeur moet 
hebben. Overigens heeft het college van B&W nog 
geen standpunt ingenomen over de bevindingen 
van DTNP. Dit gebeurt nadat DTNP de resultaten 
van de discussiebijeenkomst heeft verwerkt in zijn 
rapportage. 
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.

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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik de Keyserlaan 1a, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 28009, 
 ontvangen 10 september 2015
- Meindert Hobbemastraat 12, het kappen van 
 1 boom, wabonummer 28010, 
 ontvangen 12 september 2015
- Herenweg 63, het plaatsen van zonnepanelen, 

wabonummer 28117, 
 ontvangen 18 september 2015

- Alberdingk Thijmlaan 57, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 28098, 

 ontvangen 17 september 2015
- Jan van Gilselaan 4, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
28017, ontvangen 14 september 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achterweg 5, het kappen van 11 bomen, 

wabonummer 26969, 
 verzonden 22 september 2015
- Beatrixplantsoen 62, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 24879, 

 verzonden 25 september 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2015
Ruimte voor beperking!
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers als 
waardering voor hun enthousiasme en inzet! 
Tijdens het feest wordt ook de winnaar van de 
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2015 bekend 
gemaakt. Thema van dit jaar is Ruimte voor 
beperking! 

Steeds meer vrijwilligersorganisaties bieden 
een plek voor kinderen en jongeren met een 
beperking: als lid van de vereniging, als deelnemer 
en/of als vrijwilliger. Tijdens het Vrijwilligersfeest 
wordt hier extra aandacht aan besteed met de 
uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2015.

Nomineer!
Heeft uw organisatie een activiteit voor kinderen 
en jongeren met een beperking, doen zij mee als 
lid van de groep of wellicht als jonge vrijwilliger? 
U wordt van harte uitgenodigd om te nomineren. 
Met uw nominatie maakt u zichtbaar wat er 
allemaal mogelijk is en wat uw inzet daarbij is. 
Nominaties graag insturen voor 3 november 2015.
Denk bijvoorbeeld aan deelname aan reguliere 
zwemlessen bij de zwemvereniging of 
reddingsbrigade, lid van een scoutinggroep, een 
G-sport activiteit of vrijwilliger bij een evenement 
van uw vereniging of organisatie.

Vrijwilligersfeest 2015
Genomineerden en de winnaar worden bekend 
gemaakt tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest 
op woensdag 18 november 2015 van 19.30 
tot 22.00 in de Burgerzaal van het Raadhuis in 
Heemstede.

Kijk voor alle info, de voorwaarden 
en het aanmeldformulier op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen in het najaar 
van 2015:

- 1 sierkers, ter hoogte van Franz Lehárlaan 147
- 1 es, naast Zernikelaan 2
- 1 sierkers, achter Snelliuslaan 17
- 3 populieren in de Kohnstammlaan, in grasveld 

ter hoogte van de Geniebrug
- 1 es, in de Lorentzlaan, naast Van der Waalslaan 1
- 1 berk, ter hoogte van Koediefslaan 16
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Borneostraat 2
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Borneostraat 12
- 1 els, ter hoogte van Coby Riemersmalaan 47
- 1 sierkers, ter hoogte van Esdoornkade 20

- 1 lijsterbes, ter hoogte van Esdoornkade 26
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Lijsterbeslaan 13
- 1 sierpruim, ter hoogte van Linge 4
- 1 populier, naast Linge 43
- 1 lijsterbes ter hoogte van Huizingalaan 7
- 1 meidoorn, ter hoogte van Huizingalaan 24
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Huizingalaan 33-35
- 1 lijsterbes, ter hoogte van Huizingalaan 37
- 1 esdoorn, ter hoogte van Scholtenlaan 210
- 2 essen, ter hoogte van Manpadslaan 14
- 1 esdoorn, ter hoogte van Burgemeester van 

Rappardlaan 5
- 1 honingboom, ter hoogte van Laan van 

Bloemenhove 1

- 2 iepen, in het trottoir van de Amstellaan tussen 
huisnummers 9 en 19

- 1 populier, op de speelplaats aan de Amstellaan/
Rijnlaan

- 4 paardenkastanjes, in het gazon langs de Willem 
van de Veldekade

- 1 els, tussen Cruquiushaven 1 en 3

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 bezwaar niet mogelijk is.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan Domino’s Pizza 
Nederland B.V., gelegen aan Binnenweg 181 te 
Heemstede. De maatwerkvoorschriften bepalen dat 
het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt tijdens openingstijden van 1 
oktober tot en met 12 november 2015 ter inzage bij 
Omgevingsdienst IJmond en in de publiekshal van 
het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot en met 12 november 2015 kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
worden ingediend bij het dagelijks bestuur 
van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd 
ingeval van spoedeisende belangen bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrechtspraak, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 9.00 uur en 
17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken 
liggen tijdens openingstijden ook ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede.

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.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’.

Handhavingsacties
Uitgevoerde verwijdering fietsen 
Raadhuisstraat-Binnenweg
In onze publicatie van 9 september 2015 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:

- Een blauwe damesfiets, merk Citytrack, ter 
hoogte van Raadhuisstraat 77

- Een grijze damesfiets, merkloos, ter hoogte van 
Binnenweg 7

- Een roodzwarte damesfiets, merk Montego, ter 
hoogte van Binnenweg 7

- 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 roze herenfiets, merkloos, ter hoogte van 
Spaarnzichtlaan 1

- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, ter hoogte 
van Kerklaan 39

- Een groene herenfiets, merk Kyoso, ter hoogte 
van Kerklaan 39

Bovengenoemde fietsen zijn op 24 september 2015 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en worden opgeslagen voor 
een periode van maximaal 13 weken. Binnen deze 
periode kan de eigenaar van de betreffende fiets 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering fiets Jan van Goyenstraat 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een zwarte damesfiets met wit-blauwe bloemen, 
merk Reflection, met een flinke slag in het voor-
wiel, ter hoogte van Jan van Goyenstraat 25-27.

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 eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
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.

Raadsbesluiten 24 september 2015
Tot 21.45 uur: aanwezig waren 21 van 21 raadsleden 
Na 21.45 uur: aanwezig waren 20 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 
omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

 Unaniem vastgesteld (21 stemmen).
- Kappen kastanjebomen Vrijheidsdreef
 Unaniem vastgesteld (21 Stemmen).
- Ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-

jaarplan 2015-2016 Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

 Unaniem vastgesteld (21 stemmen) met 
stemverklaringen van PvdA, GroenLinks, CDA 

 en HBB.
- Vaststellen gedragscode integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015
- Vastgesteld met 15 stemmen voor 
 en 5 stemmen tegen
 Voor: PvdA, GL met stemverklaring, HBB, VVD 
 en CDA.
 Tegen: D66 met stemverklaring.
- Vaststellen gedragscode integriteit burgemeester 

en wethouders gemeente Heemstede 2015
 Unaniem vastgesteld (20 stemmen).
- Vaststellen gedeeltelijke herziening 

bestemmingsplan woonwijken noordoost: 
Watermuziek

 Unaniem vastgesteld (20 stemmen).
- Verordening financieel beleid en beheer 2015
 Unaniem vastgesteld (20 stemmen).
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

Verzamelwet SZW 2015 (ofwel Veegwet SZW 
2015) en het herstellen van enkele omissies.

 Unaniem vastgesteld (20 stemmen).

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.




