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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

27 oktober 
Heemstede Loop

Prijzen op Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober werd voor de tweede keer in 
Heemstede de Dag van de Duurzaamheid 
georganiseerd. Naast allerlei activiteiten 
werden een aantal mensen in het zonnetje 
gezet die zich bijzonder hebben ingezet op het 
gebied van duurzaamheid.

Meest duurzame ondernemer van 
Heemstede
Een vakjury bestaande uit Robert van Houten 
directeur van Newasco, wethouder Jur Botter en 
Andrea van de Graaf directeur van Meermaker 
kozen uit de drie genomineerden de definitieve 
winnaar. Dat is geworden Jos Huibregts van Bakker 
van Vessem le Patichou. De publieksprijs ging naar 
Tante Saar IJssalon in Heemstede.

Meest duurzame groep 7 of 8 
van Heemstede
Ook leerlingen gingen aan de slag met 
duurzaamheid. Vooraf moesten zij een enquête 
invullen over hoe duurzaam ze zelf zijn op het 
gebied van afval scheiden, vrijwilligerswerk en 
zonnepanelen. Groep 7 van de Nicolaas Beetsschool 
heeft de wedstrijd gewonnen. De klas mag naar het 

windlab van Eneco waar ze zelf mogen testen hoe 
windenergie werkt. 

Doe mee met de Energy Battle!
Zelf aan de slag met het besparen van energie? 
Vanaf 18 november start het tweede team. Dan 
gaan gezinnen met sportende kinderen strijden 
tegen het gemeentelijk team. Wie wil deze strijd 
aangaan in het besparen van zoveel mogelijk 
energie en gas? Aanmelden kan bij Mireille 
Middendorp, coördinator Duurzaamheid Gemeente 
Heemstede, via mmiddendorp@heemstede.nl.

Plan voor het groenbeleid voor de 
komende jaren
Afgelopen zomer vroegen wij u naar uw 
mening over het groen in Heemstede. Onder 
andere via een enquête die door meer dan 
200 mensen werd ingevuld. Alle reacties 
zijn inmiddels verzameld en verwerkt in het 
‘Groenbeleidsplan 2014’. Dit plan vormt de 
komende tien jaar de basis voor het behouden 
en het versterken van het groene karakter 
van Heemstede. Op donderdag 17 oktober 
bespreekt de raadscommissie Ruimte het 
groenbeleidsplan. U bent van harte welkom bij 
deze openbare vergadering, in het raadhuis, 
aanvang 20.00 uur. 

Enquête
Groen hoort bij Heemstede, en zo denken 
veel inwoners er ook over, zo blijkt uit de grote 
deelname aan de enquête die wij in de zomer 

hielden. De uitkomsten van de enquête en de 
overige inspraakreacties zijn verwerkt in het 
groenbeleidsplan, dat de gemeente eens in de tien 
jaar opstelt. Overigens gebruikten ook veel mensen 
de enquête om klachten over het onderhoud te 
melden. Deze meldingen maken geen deel uit 
van het beleidsplan, maar zullen wij uiteraard waar 
mogelijk afhandelen.

Dank
Wij danken alle inwoners die via de inspraak, 
enquête of social media hebben meegepraat 
over het groen in Heemstede hartelijk voor hun 
betrokkenheid bij het groenbeleidsplan!

De uitkomsten van de enquête en het 
groenbeleidsplan met bijlagen vindt u op 
www.heemstede.nl.

Groep 7, Nicolaas Beetsschool 



Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)
projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.

Heemstede Loop 2013
Op zondag 27 oktober vindt voor de vierde keer 
de Heemstede Loop plaats. De lopers starten en 
finishen bij het sportcomplex Groenendaal en 
doen onder andere het wandelbos Groenendaal 
en diverse wijken van Heemstede aan. 

De Heemstede Loop begint om 11.00 uur met de 
‘Familyrun’ over 1,5 km, Om 12.00 uur start de 5 km 
en vanaf 13.00 uur zullen de lopers van de 10 km 
de strijd aan gaan met de klok. Kijk voor de exacte 
route, meer informatie en inschrijven op 
www.heemstedeloop.nl.

Controles hondenbelasting vanaf maandag 21 oktober 
In opdracht van de gemeente Bloemendaal, 
Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude worden vanaf 21 oktober 2013 
controles uitgevoerd op de hondenbelasting door 
de firma Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd 
in de controle op aangifte van honden.

Houders van één of meer honden zijn verplicht 
hondenbelasting te betalen. De houder van de 
hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand van 
gegevens van de gemeente controleert een aantal 
hondencontroleurs de aanwezigheid van honden. 

Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele 
vragen stellen over het al dan niet hebben van een 
hond. De hondencontroleurs zullen zich in dat geval 
ongevraagd legitimeren door het tonen van een 
door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Informatiebrief
Als een bewoner niet thuis is, maakt de 
hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over 
het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere 
honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat 
u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat 

hij een informatiebrief met een aangifteformulier 
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt 
deze dan invullen en terugsturen.

Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog 
niet bij de gemeente heeft/hebben aangemeld 
kunnen dit alsnog doen. U kunt het aangiftebiljet 
downloaden op www.gbkz.nl. 
Voor nadere inlichtingen en/of vragen over 
de controle hondenbelasting belt u 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) op 023 5126066. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- N.K.J. van Waasplein 8 het aanpassen van de 

renovatie, de wanden worden vervangen door 
gestuukte spouwmuren wabonummer 7570, 
ontvangen 30 september 2013. 

- Blekersvaartweg 10C het doorbreken van een 
muur wabonummer 7648, ontvangen 

 1 oktober 2013. 
- Kerklaan 27 het wijzigen van een gevel en 

reclame wabonummer 7663, ontvangen 
 2 oktober 2013. 
- Bosboom Toussaintlaan t.h.v. nr. 17 en 76 

wabonummer 7665, ontvangen 3 oktober 2013. 
- Schielaan 19-21, Van Merlenlaan 21, Glipper Dreef 

223 het kappen van 1 populier, 1 beuk, en 1 
robinia wabonummer 7671, 

 ontvangen 3 oktober 2013. 
- Industrieweg e.o. het kappen van 2 essen 

wabonummer 7681, ontvangen 
 26 september 2013. 
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen carport wabonummer 7865, 
ontvangen 26 september 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Haringvlietplantsoen 5 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7198, verzonden 11 oktober 2013. 

- Reigerlaan 10 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7048, 
verzonden 11 oktober 2013. 

- Reigerlaan 9 het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak wabonummer 7045, verzonden 
11 oktober 2013. 

- Lieven de Keylaan 16 het kappen van 1 
dennenboom wabonummer 7248, verzonden 

 11 oktober 2013. 
- Mr. S. van Houtenstraat 5 het kappen van 
 1 loofboom wabonummer 7110, verzonden 
 11 oktober 2013. 
- Herenweg 176 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 7186, verzonden 11 oktober 2013. 

- Glipperweg 20 het kappen van 2 coniferen en 1 eik 
wabonummer 7476, verzonden 11 oktober 2013. 

- Jan van den Bergstraat 50 het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 7075, verzonden 11 oktober 2013. 

- Blekersvaartweg 10C het doorbreken van een 
muur wabonummer 7648, verzonden 

 11 oktober 2013. 
- Landzichtlaan 43 het snoeien van 2 lindebomen 

wabonummer 7246, verzonden 11 oktober 2013. 
- Spoorzichtlaan 3 het kappen van 2 coniferen 

wabonummer 7474, verzonden 11 oktober 2013. 
- Van Merlenlaan 33 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 7492, verzonden 11 oktober 2013. 
- Franz Lehárlaan 84 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 4269, 
 verzonden 11 oktober 2013. 
- Achterweg 19A het bouwen van een 

verbindingsgang op het terrein tussen de 
 Oude kerk en de Pauwehof wabonummer 5581, 

verzonden 11 oktober 2013.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuw beleid aangaande jaargesprekken 
Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft de directeur/
gemeentesecretaris namens het college van 
burgemeester de cyclus van jaargesprekken 
vastgesteld. Dit beleid treedt met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 oktober 2013 in werking. 

Nieuwe Regeling beoordelen 
Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft de directeur/
gemeentesecretaris namens het college van 

burgemeester en wethouders de Regeling 
Beoordelen gemeente Heemstede vastgesteld. 
De regeling treedt met terugwerkende kracht 
met ingang van 1 oktober 2013 in werking. 
Per diezelfde datum is het Functionerings- en 
beoordelingsbesleid 2014 ingetrokken.

Nieuwe Regeling werktijden 2013 
Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft de directeur/
gemeentesecretaris namens het college van 

burgemeester en wethouders de Regeling 
Beoordelen werktijden 2013 vastgesteld. De 
regeling treedt met terugwerkende kracht met 
ingang van 1 oktober 2013 in werking. Per diezelfde 
datum is de Regeling glijdende werktijden 2011 
ingetrokken.
De regelingen liggen tot en met 8 januari 2014 ter 
inzage op het gemeentehuis. De regelingen zijn na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder “Lokale regelingen”.

Lokale regelingen



De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikkingen maatwerkvoorschriften
De directeur van Milieudienst IJmond legt, namens 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, 
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op voor:
- New York Pizza, Raadhuisstraat 14 te Heemstede
- Van Vessem & Le Patichou, Jan van Goyenstraat 

26 te Heemstede. 

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, indien het lozen geen nadelige 
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 28 november 2013 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, afdeling Algemene Juridische 
Zaken, Raadhuisplein 1 / Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Tevens kan een voorlopige voorziening 

worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 
belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrechtspraak, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Inzage
De beschikkingen liggen tijdens werkuren van 
17 oktober tot 28 november 2013 ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede en bij Milieudienst IJmond, Stationsplein 
48b, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: 
(0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Bekendmaking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen 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 ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

- L.A. Jacobs, geboren 01-02-1956, 
 Haemstedelaan 11 per 23 juli 2013
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
bezwaar maken.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijving GBA




