
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 oktober 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

Raadsbesluiten 
28 september

In deze uitgave:
- Handhavingsacties
- Kerstboomverbranding 
 10 januari 2018
- Omgevingsvergunningen

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.

Informatie over veiligheid 
op de markt
Vanwege de Landelijke Week van de Veiligheid van maandag 9 t/m 
zondag 15 oktober kunt u voor al uw vragen over veiligheid terecht 
op de weekmarkt in Heemstede. Op woensdag 11 oktober geven 
brandweerlieden voorlichting en beantwoorden vragen over brandveiligheid. Ze bieden een service 
aan in het gratis monteren van brandmelders bij inwoners uit Heemstede die hier zelf lichamelijk 
niet toe in staat zijn. U kunt hiervoor bij de brandweerwagen een kaartje invullen. Later wordt u door 
de brandweer benaderd voor plaatsing van de (gratis) brandmelder. Ook de politie (wijkagent) en 
de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) zijn aanwezig om uw vragen rondom veiligheid te 
beantwoorden. Imker Pim Lemmers, ook actief als ongediertebestrijder, geeft tussen 14.00-16.00 uur 
informatie over het voorkomen van ongedierte.

Open Dag Algemene Begraafplaats 
Herfstlaan 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober van 11.00 tot 17.00 uur heeft 
de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan een 
open dag. Medewerkers laten zien wat ze doen om 
elke uitvaart op een unieke en waardige manier 
te laten verlopen. Rond de aula is een presentatie 
van diverse uitvaartondernemers en steenhouwers. 
Om 13.00 uur geeft opzichter Jos Willemse een 
rondwandeling met uitleg over de verschillende 
uitvaartmogelijkheden. Uniek voor Nederland is een 
eigen aanlegsteiger waardoor een uitvaart per boot 
mogelijk is. 

Kijk op voor het complete programma op 
www.begraafplaatsheemstede.nl > Actueel.

Tentoonstellingen raadhuis in oktober
Annetta Willemse
In de Burgerzaal is werk te zien van Annetta 
Willemse. Zij heeft zich laten inspireren door alles 
wat de natuur haar te bieden heeft. 

Josee van Schuppen
In de publiekshal toont schilderes Josee van 
Schuppen haar werken. De belangrijkste 
inspiratiebronnen zijn: water, lucht, aarde en vuur. 
 
De werken zijn te zien tijdens de openingstijden 
van het raadhuis.



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

Gemeente Heemstede 
heeft 2 vacatures voor: 

Medewerker Centrum 
voor Jeugd en Gezin

(22-28 uur)

Ben je op zoek naar een aantrekkelijke functie 
bij een Centrum voor Jeugd en Gezin én heb 

je een relevante academische opleiding? 
Dan zijn wij op zoek naar jou.

 Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Schielaan 14, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 208221, 
ontvangen 18 september 2017

- Zandvoortselaan 35, het inkorten van het 
dakterras, wabonummer 208960, 

 ontvangen 18 september 2017
- Kees van Lentsingel 9, het snoeien van een eik, 

wabonummer 209660, 
 ontvangen 18 september 2017
- Kadijk 40, het vervangen van 2 bruggen door 

2 nieuwe bruggen, wabonummer 210581, 
ontvangen 20 september 2017

- Haringvlietplantsoen 6, het dichtzetten van 
eeen tussenstuk tussen de woning en berging, 
wabonummer 211441, 

 ontvangen 21 september 2017
- Blekersvaartweg 14-14a, het in afwijking van 
 de bestemming groen gebruiken van het stuk 

grond als tuin, wabonummer 211515, 
 ontvangen 19 september 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning
- Maaslaan 3, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 207128, 
 verzonden 29 september 2017
- Bernard Zweerslaan 20, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
191026, verzonden 29 september 2017

- Franz Lehárlaan 119, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
196498, verzonden 29 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’.

Evenement
Kerstboomverbranding 10 januari 2018
Op 29 september 2017 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van een 
kerstboomverbranding op het trapveldje aan de 
Vrijheidsdreef op 10 januari 2018 van 13.00 uur tot 
24.00 uur.

In verband met het bovenstaande 
is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan en de 
Burgemeester van Rappardlaan af te sluiten voor 
autoverkeer op 10 januari 2018 van 14.00 uur tot 
10.00 uur op 11 januari 2018.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 29-09-2017, Mevrouw E.L.I. Trichet, 
 geboren op 30-05-1978, H.W. Mesdaglaan 1

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken diverse locaties
- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een zwarte 

damesfiets, merk Robuust
- Kerklaan, ter hoogte van 1: een groene 

damesfiets, merk Raleigh
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 39: een 

zwart/grijze herenfiets, merk Gazelle
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling: een 

paars/grijze herenfiets, merk Giant
- Valkenburgerlaan, ter hoogte van rotonde: een 

roze kinderfiets

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is 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 bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 18 oktober 2017 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 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 te Heemstede tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering aanhangwagen 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 

hebben de volgende aanhangwagen aangetroffen 
op de Pieter de Hooghstraat 22, 2102 BZ.
Een aanhangwagen voorzien van een één-as, 
zonder kenteken van het type boottrailer, merk 
Pega, zonder lading.

Op grond van artikel 5:6, van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden 
een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor 
andere doeleinden wordt gebruikt langer dan 
op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of 
te hebben op een door het college aangewezen 
weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is 
met het oog op de verdeling van de beschikbare 
parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk 
aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van deze aanhangwagen krijgt tot 
en met 19 oktober 2017 de gelegenheid de 
aanhangwagen te verwijderen.
Als de aanhangwagen binnen bovengenoemde 
termijn niet is verwijderd, wordt deze 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 
aanhangwagen tegen betaling van de gemaakte 
kosten ophalen. Als de aanhangwagen binnen de 
periode van 13 weken niet is opgehaald, zullen 
burgemeester en wethouders overwegen de 
aanhangwagen te verkopen en/of te vernietigen.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Raadsbesluiten 28 september 2017
Aanwezig waren 17 van 21 raadsleden

De raad heeft vastgesteld:
- Uitvoeringsprogramma 2017-2018 Nota 

duurzaamheid
 op verzoek van het College gewijzigd 

vastgesteld, namelijk met uitzondering 
van doelstelling 7, hoofdstuk 3 ‘regionale 
samenwerking’

 Het besluit is unaniem vastgesteld.

- Principebesluit tot afbouw 
aandeelhouderschap Eneco Groep NV

 Amendement GL en PvdA “Zorgvuldige afbouw 
aandelen Eneco”

 Het amendement is verworpen met 4 stemmen 
voor en 13 stemmen tegen.

 Voor stemden de fracties van GL en PvdA

 Tegen stemden de fracties van HBB, D66, VVD en 
CDA

 Raadsbesluit principebesluit tot afbouw 
aandeelhouderschap Eneco Groep NV

 Het besluit is vastgesteld met 13 stemmen voor 
en 4 stemmen tegen

 Voor stemden de fracties van HBB, D66, VVD en 
CDA

 Tegen stemden de fracties van GL en PvdA

 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
stal+schuur boerderij De Hartekamp 
(Vossenlaan 2)

 Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor 
en 6 stemmen tegen

 Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA en 
GL

 Tegen stemden de fracties van HBB en PvdA

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Wijzigingsverordening Verordening heffing en 

invordering van leges 2017
- Wijziging Beheerverordening Algemene 

begraafplaats Heemstede en Verordening heffing 
en invordering van lijkbezorgingsrechten

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
sterrenwacht Groenendaalse bos

- Benoemen plaatsvervangers voorzitters 
commissie Middelen

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 28 
september 2017

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

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’.




