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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 14 oktober 2015

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

Evenement:
Heemstede Loop 25 oktober

In deze uitgave:
- Verbetering doorstroming 
 water tussen Van Merlenlaan 
 en Kerklaan 
- Vergadering commissie 
 Middelen

Themabijeenkomst 19 november
Social media en gamen bij jongeren

Op donderdag 19 november organiseren 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude 
en Bloemendaal in samenwerking met de 
Brijder Jeugd Preventie een thema-avond over 
gamen en social media. 

De avond is bedoeld voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 11 tot 16 jaar die meer willen weten 
over het omgaan met gamen en social media in 
de opvoeding. Maar ook hoe u als ouder gamen 
en internetgebruik bespreekbaar maakt en hoe u 
grenzen stelt. 

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op vragen 
als:
- Hoe ga je als ouder om met het online gedrag 

van je kind? 
- Wat doet je kind op internet? Welke games 

worden gespeeld?
- Zijn deze games verslavend? Wat kunnen 

kinderen leren van gamen?
- Hoe kun je als ouder op een effectieve manier in 

gesprek blijven met je kind en grenzen stellen?
- Wat doe je als ouder als je kind gepest wordt op 

internet?

Meer weten?
De themabijeenkomst start om 20.00 uur (zaal open 
vanaf 19.30 uur) bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Er zijn voor u geen kosten verbonden 
aan deze bijeenkomst. 
Wilt u meer informatie en/of aanmelden, kijk op 
www.cjgheemstede.nl of neem contact op met 
Floor van Blitterswijk via e-mail: fvanblitterswijk@
heemstede.nl of bel naar (023) 5485668.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 121, het vervangen van dakramen en 

aanpassen kozijnen voorgevel, wabonummer 
28674, ontvangen 27 september 2015

- Wasserij Annalaan 217, plaatsen 
scootmobielberging, wabonummer 28890, 
ontvangen 2 oktober 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Mr. J. Heemskerkstraat 16, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 27463, ontvangen 1 september 
2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Campenstraat 7, het plaatsen van een 

dakopbouw en dakkapel op voorgeveldakvlak, 
wabonummer 27792, verzonden 9 oktober 2015

- Meindert Hobbemastraat 12, het kappen van 
een boom, wabonummer 28010, verzonden 9 
oktober 2015

- Herenweg 103a, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 26703, verzonden 9 oktober 2015, 
verzonden 9 oktober 2015

- Oudemanslaan 5 + 9, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 27544, verzonden 
9 oktober 2015

- Van Merlenlaan 32, het kappen van 2 
eikenbomen, 1 lindeboom, 1 els, 1 taxus, 
wabonummer 28415, verzonden 9 oktober 2015

- Havendreef, het bouwen van 47 woningen, 
wabonummer 25272, verzonden 9 oktober 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.
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Omgevingsvergunning eerste fase 8 woningen 
Nijverheidsweg 3 Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de op 6 oktober 2015 verleende 
omgevingsvergunning eerste fase voor het 
permanent toestaan van 8 woningen op het 
perceel Nijverheidsweg 3 en een deel van de ten 
noordwesten daarvan gelegen gronden in afwijking 
van het bestemmingsplan “Woonwijken noordoost” 
met ingang van donderdag 15 oktober 2015 
gedurende zes weken ter inzage ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVnijverheid3-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 
juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende die in de voorfase 
een zienswijze heeft ingediend, dan wel een 
belanghebbende die niet verweten kan worden 

geen zienswijzen te hebben ingediend, van 
vrijdag 16 oktober 2015 tot en met donderdag 
26 november 2015 beroep aantekenen bij de 
Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij 
genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.
nl -> Rechtszaak beginnen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting 
van de uitkomst van het beroep, schorsing 
wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl -> Rechtzaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt gelijktijdig in werking met 
de omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen (de tweede fase), tenzij voor één van 
de vergunningen een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend binnen de termijn voor 
beroep. In dat geval dient eerst op dat verzoek te 
zijn beslist. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Omgevingsvergunning Stichting Woongroep 
Heemstede, Nijverheidsweg 3 te Heemstede 
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning 
eerste fase Stichting woongroep Heemstede, 
Nijverheidsweg 3 te Heemstede, een verzoek om 
vaststelling van hogere waarden in het kader van 
de Wet geluidhinder ingediend bij de directeur van 
Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. 
De bevoegdheid van het college tot vaststelling 
van hogere waarden voor de geluidbelasting 
is gemandateerd aan de directeur van 
Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt 
bekend dat er een besluit tot het vaststellen 
van hogere waarden voor de geluidbelasting is 
genomen.  
Op het ontwerpbesluit van 10 november 2014 zijn 
door belanghebbenden zienswijzen ingediend. 
Naar aanleiding van deze zienswijzen is het besluit 
gewijzigd vastgesteld.
Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden 
voor de geluidbelasting ligt met ingang van 
donderdag 15 oktober 2015 gedurende zes weken 
samen met de omgevingsvergunning eerste fase 

Stichting woongroep Heemstede, Nijverheidsweg 
3, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van 
Heemstede. Het besluit ligt ook bij Omgevingsdienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur ter inzage.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen 
belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding 
van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder 
omgevingsvergunning Stichting woongroep 
Heemstede, Nijverheidsweg 3 te Heemstede”.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op maandag 26 oktober 2015 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 26 

oktober 2015

- Spreekrecht burgers
- Beantwoording vragen betreffende 

de Programmabegroting 2016, de 
meerjarenbegroting 2017-2019 en de eerste 
begrotingswijziging 2016

- Programmabegroting 2016 en de 
meerjarenbegroting 2017-2019 (A-stuk)

- Eerste begrotingswijziging 2016 (A-stuk)
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.



Evenement: Heemstede Loop
Op 8 oktober 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
voor het houden van een hardloopevenement 
genaamd “Heemstede Loop” op zondag 25 oktober 
2015 van 11.00 uur tot 14.30 uur.

De start zal zijn op de Sportparklaan en de finish 
op het parkeerterrein voor Nieuw Groenendaal 
aan de Sportparklaan. De Familyrun start om 11.00 
uur en loopt via de route Sportparklaan, Glipper 
Dreef, Valkenburgerlaan, Voorweg, Achterweg, 
Meerweg, Meer en Boschlaan, Sportparklaan. 
De 5 kilometer loop start om 12.00 uur en de 10 
kilometer loop start om 13.00 uur. Beiden gaan via 
de route Sportparklaan, Glipper Dreef, Bosbeeklaan, 
Burg. Van Rappardlaan, Adriennelaan, Torenlaan, 
Herenweg, Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Melchior Treublaan, Burgemeester van Doornkade, 
Van Merlenlaan, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan, 
Lentelaan, Groenendaalkade, Herfstlaan, Voorweg, 
Achterweg, Meerweg, Meer en Boschlaan, 
Sportparklaan.

Op zondag 25 oktober 2015 mogen, 
overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen worden afgesloten voor het 
autoverkeer:

- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg t/m 
kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan van ca. 
09.00 uur tot ca. 14.30 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van ca. 
11.05 uur tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan in beide 
richtingen van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur en 
van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter hoogte 
van Sportparklaan/Glipper Dreef tot en met hoek 
Bosbeeklaan van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur 
en van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

- De Bosbeeklaan en Burg. Van Rappardlaan van 
ca. 12.15 uur tot ca. 13.50 uur

- De Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, Melchior 
Treublaan en Burgemeester van Doornkade van 
ca. 12.30 uur tot ca. 14.00 uur

- Het Raadhuisplein (aan het einde van de 
Van Merlenlaan tot de Valkenburgerlaan), de 
Lentelaan en Groenendaalkade van ca. 12.45 uur 
tot ca. 14.20 uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan van 
ca. 12.50 uur tot ca. 14.20 

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 uur tot ca. 14.20 uur.

De Voorweg, Achterweg, Meerweg en Meer en 
Boschlaan zijn tussen ca. 11.00 uur en ca. 14.30 
uur slecht bereikbaar in verband met hardlopers 
in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fietspad/voetpad tot aan het 
Raadhuisplein. De rijweg van de Van Merlenlaan 
wordt van het fietspad afgescheiden door rood/
wit lint. Op het Raadhuisplein (aan het einde van 
de Van Merlenlaan) wordt het verkeer bij toerbeurt 
doorgelaten in oostelijke en westelijke richting. Op 
de Valkenburgerlaan gaan de lopers over stoep en 
fietspad naar de Lentelaan. 

Waar het parcours van de Heemstede Loop wegen 
kruist wordt het verkeer (tijdelijk) tegengehouden 
door verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Verbetering doorstroming water tussen Van Merlenlaan 
en Kerklaan
Vanaf januari 2016 wordt er gewerkt aan het 
watersysteem tussen de Van Merlenlaan en Kerklaan. 
Het water loopt hier deels onder de grond via 
duikers. Doel is om de doorstroming te verbeteren 
en daarmee de kwaliteit van het water. Het werk 
bestaat uit het verplaatsen van een gemaal van 
de W. Denijslaan naar de Van Merlenlaan en het 
aanpassen van duikers (Vaumontlaan, W. Denijslaan, 

Kerklaan). Door de aanpassingen kan het onderhoud 
aan duikers beter volgens Arbo-richtlijnen worden 
verricht. 
De opvallendste aanpassing is de vervanging van 
een duiker door een watergang: de vaart achter het 
raadhuis wordt doorgetrokken en aangesloten op 
het water achter De Burghave aan de Provinciënlaan. 
Er komt dus een vaart tussen het parkeerterrein 

bij het raadhuis en de tuin van De Burghave. Om 
ruimte te maken hiervoor moeten zes gemeentelijke 
bomen (waarvan 3 kleine) wijken (zie ook de melding 
hieronder).
Dit najaar wordt het werk aanbesteed en gegund aan 
een aannemer. De uitvoering vindt plaats in de eerste 
helft van 2016. De werkzaamheden maken deel uit 
van het rioleringsplan van de gemeente (VGRP+).

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen in verband 
met het project ‘Vervanging laanbeplanting 
Vrijheidsdreef’ (1e fase):
- 47 paardenkastanjes

Te verwijderen gemeentelijke bomen aan het 
water grenzend aan het Burghavepad en het 
parkeerterrein achter het raadhuis vanwege de 
aanleg van een nieuwe watergang:
- 1 meerstammige els

- 3 populieren
- 1 eik

Te verwijderen gemeentelijke bomen in verband 
met het project ‘Vervanging openbaar groen 
Billitonstraat, Bankastraat en Madoerastraat:
- 18 lijsterbessen
- 9 esdoorns
- 1 sierappel
- 3 sierperen

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 geen mogelijkheid tot 
bezwaar is.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 09-10-
2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Guerino Keinschmitt, E.D. geboren op 
 19-04-1989, Jeroen Boschlaan 10
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).

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)



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’.




