
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 oktober 2016

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

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties
- Hou ’t schoon in Heemstede

Voortgang verbouwing bibliotheekgebouw
De gemeente gaat van het bibliotheekgebouw 
aan het Julianaplein een multifunctionele 
ruimte maken waar naast de bibliotheek ook 
andere activiteiten georganiseerd kunnen 
worden. De vergunningen hiervoor zijn 
aangevraagd (zie omgevingsvergunningen 
verderop in deze uitgave). 

Rondom het gebouw moeten daarom 
aanpassingen worden gedaan. Er wordt gewerkt aan 
een ontwerp hiervoor. Het plein aan de voorkant 
(Julianaplein) wordt opnieuw ingericht. Ook de 
‘tuin’ aan de zijkant van het gebouw (parkeerplaats 
Eikenlaan) krijgt een nieuwe inrichting. Hier 
komen een speelterrein voor kinderdagverblijf 
‘Op Stoom’, een openbaar speelterrein, een terras 
voor de kleinschalige horeca en een terras voor de 
ouderendagbesteding. We werken momenteel aan 
een passend ontwerp voor de buitenruimte. We 
verwachten dat het ontwerp in de eerste helft van 
november gereed is en bespreken dit dan eerst met Vergadering commissie 

Middelen 24 oktober

de buurt. De omwonenden zijn hierover per brief 
geïnformeerd.
Meer informatie over de plannen rond de 
bibliotheek vindt u op www.heemstede.nl > 
Plannen en projecten > Toekomst bibliotheek. Zie 
ook de publicatie van de omgevingsvergunningen 
op de volgende pagina.

Spreekrecht over de begroting
De raadscommissie Middelen houdt op maandag 
24 oktober 2016 om 20.00 uur een openbare 
vergadering in het raadhuis ( zie agenda verderop). 
Deze vergadering staat in het teken van de 
begroting, ter voorbereiding op de begrotingsraad 
op 3 en 4 november aanstaande. 

Heeft u een mening of een suggestie over de 
begroting, en wil u de raad daarover informeren, 
dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht. 
Neem hiervoor telefonisch contact op met de 
raadsgriffier via 023- 5 485 646 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Medewerker Vrijwilligerspunt 
Heemstede
Vrijwilligerspunt Heemstede ondersteunt 
organisaties bij het vinden, binden en begeleiden 
van vrijwilligers. We zoeken een enthousiaste 
vrijwilliger voor verschillende werkzaamheden 
zoals het voeren van intake- en adviesgesprekken, 
contacten onderhouden met vrijwilligersorganisaties 
en het bijhouden van onze vacaturebank. 
Daarnaast handel je de bijbehorende administratie 
af in ons computersysteem. Heb je affiniteit met 
vrijwilligerswerk, mensenkennis, goede mondelinge 
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en kun je 
goed werken met de computer? Meld je dan aan!

Medewerker Kringloopwinkel
Draag je hergebruik van spullen een warm hart 
toe? Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die in 
de kringloopwinkel helpen met onder andere het 
prijzen en sorteren van goederen, winkelverkoop en 
styling van de etalage. 

Chauffeurs
Wij zoeken chauffeurs die met een eigen auto 

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3

mensen van diverse leeftijden kunnen vervoeren 
naar hun activiteit. Je ontvangt voor de gereden 
ritten een kilometervergoeding. Ook kun je 
chauffeurswerk doen op een busje voor 8 personen.

Extra inloopspreekuur bij 
bibliotheek Julianaplein
Op dinsdagmiddag 1 november  tussen 13.30 
en 15.30 uur, organiseert het Vrijwilligerspunt 
Heemstede een extra inloopspreekuur in de 
bibliotheek aan het Julianaplein.
Wil je het actuele aanbod aan vrijwilligerswerk 
bekijken of heb je een vraag over vrijwilligerswerk? 
Onze medewerkers helpen je graag verder!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl
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Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 10, wijzigen bestemming naar 

horeca met gevelterras, wabonummer 71197, 
ontvangen 5 oktober 2016

- Lijsterbeslaan 2, het plaatsen van een carport, 
wabonummer 70211, ontvangen 4 oktober 2016 

- Franz Lehárlaan 23, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 70583, ontvangen 5 oktober 2016

- Herenweg 63, het vervangen van een dakkapel, 
wabonummer 71513, ontvangen 6 oktober 2016

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 5, het realiseren 

van een standplaats op de bestemming verkeer, 
ontvangen 23 juni 2016. Deze aanvraag is 
ingetrokken op 6 oktober 2016.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Cloosterweg 13, het uitbreiden van een 

badkamer, wabonummer 62677, ontvangen 14 
september 2016 

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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure) 
- Cloosterweg 13, het uitbreiden van de badkamer, 

wabonummer 62677, ontvangen 14 september 
2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 95, het doorbreken van 3 muren 

op de 2e verdieping, wabonummer 65604, 
verzonden 14 oktober 2016

- Julianaplein 1, afwijken van het 
bestemmingsplan voor gebruik ten behoeve van 
kantoor en detailhandel, wabonummer 49140, 
verzonden 12 oktober 2016

- Julianaplein 1, renovatie herindeling bibliotheek 
en wijzigen monument, wabonummer 47485, 
verzonden 12 oktober 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedures)
- Achterweg 7A + 7B, brandveilig gebruik van 

de gebouwen Schakel en Terp, wabonummer 
50234, ontvangen 29 juli 2016

- Julianaplein 1, brandveilig gebruik pand 
met diverse functies, wabonummer 49137, 
ontvangen 8 juli 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Heemstede in spelprogramma 
Hou ’t Schoon op RTL 8
Op zondag 23 oktober staat Heemstede 
centraal in de aflevering van Hou ’t Schoon 
op RTL 8 bij RTL Telekids om 15.45 uur. 
Een jongensteam neemt het op tegen een 
meisjesteam in een spannende spelshow 
met aandacht voor het schoonhouden van 
Heemstede. Een grappige en leerzame 
aflevering, die u niet mag missen! 

De gemeente Heemstede wil de hoeveelheid 
zwerfafval zo laag mogelijk houden en hier op een 
leuke manier aandacht op vestigen. Kinderen leren 
op spelenderwijs meer over nut en noodzaak van 
het recyclen van afval. Dit speciale tv-programma 
is onderdeel van een educatiepakket voor scholen. 
De lesboekjes (en spelletjes) zijn uitgedeeld op de 
basisscholen. Ouders en docenten van scholen 
waar het Hou ’t Schoon-lespakket is verspreid, laten 
weten dat ze merkbaar verschil zien: de kinderen 
ruimen spontaan hun eigen rommel op. 

De aflevering is na 23 oktober te bekijken op RTL 
Gemist en wordt herhaald op zaterdag 29 oktober 
om 15.35 uur. Kijk voor meer informatie op www.
telekids.nl en www.houtschoon.nl

Gewijzigde datum: vrijdag 11 november 
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. In verband met de begrotingsraad op 4 november is de 
inloopochtend verplaatst naar vrijdag 11 november. U bent dan 
welkom 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.

Vergadering 
commissie 
Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op maandag 24 oktober 2016 om 
20.00 uur, in de raadzaal 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 
 24 oktober 2016
- Spreekrecht burgers
- Najaarsnota 2016 (A-stuk)
- Beantwoording vragen betreffende 

de programmabegroting 2017, de 
meerjarenbegroting 2018-2020 en de eerste 
begrotingswijziging 2017

- Programmabegroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018-2020 (A-stuk)

- Eerste begrotingswijziging 2017 (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 ook digitaal raadplegen op 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.

Verwijdering 
gemeentelijke 
bomen
- 10 essen, tussen Manpadslaan 2 en 18 

(schimmelaantasting, essentaksterfte)
- 1 populier met aan de Mozartkade bij Von 

Brucken Focklaan 2 (zwamaantasting)
- 1 beuk op de Algemene Begraafplaats 

(zwamaantasting)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot 2 november 
2016 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.
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Omgevingsvergunningen

Vergadering 
gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 27 oktober 
2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 oktober 2016
- Vragenuur
- Parkeerverordeningen 2017
- Najaarsnota 2016 (onder voorbehoud)
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 oktober 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen 
Kanaalweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 10 oktober 2016 het volgende voertuig 
aangetroffen:
- Een aanhangwagen zonder kenteken ter hoogte 

van Kanaalweg 2a in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden 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 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgt tot 25 oktober 2016 de gelegenheid zijn 
aanhangwagen van de weg te verwijderen. Als de 
betreffende aanhangwagen voor deze datum niet 
van de weg 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 de aanhangwagen ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Verwijdering fietswrakken 
diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 

rijtechnische staat aangetroffen:
Julianaplein 1:
- een merkloze zwart/rode damesfiets, met 

afgebroken stuur en kapotte ketting
- een zwarte herenfiets, merk On the Road, met 

kapotte ketting
Jan van Goyenstraat t.h.v. nr. 17
- een zwarte damesfiets, merk Midas, met platte 

banden
Händellaan t.h.v. nr. 158
- een zwarte damesfiets, merk Raleigh, zonder 

zadel en voorwiel
Binnenweg, ter hoogte van huisnummer:
- 125: een merkloze zwarte damesfiets, met platte 

banden
- 129: een merkloze grijs-rode herenfiets, met 

platte banden
- 148: een zwarte damesfiets, merk Batavus, met 

platte banden
- 148: een zwarte herenfiets, merk Batavus, met 

platte banden
- 148: een zwarte damesfiets, merk Trans du Pain, 

met platte banden
- 153: een merkloze groene damesfiets, met platte 

banden en losse ketting
- 180: een merkloze zwarte damesfiets, met platte 

banden

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 woensdag 2 november 2016 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.

Fietswrakken verwijderd
Op 12 oktober 2016 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd:

Kruising Zandvoortselaan -Vondelkade:
- een zwarte damesfiets, merk Ranger, met platte 

banden
Te Winkelhof ter hoogte van huisnummer 30:
- een merkloze zwarte damesfiets,met platte 

banden
- een zwarte damesfiets, merk Maxwell, met platte 

banden

De voertuigen zijn afgevoerd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden aan de Cruquiusweg 
47 te Heemstede. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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

Omgevingsvergunningen 
bibliotheekgebouw Julianaplein 1
Inleiding
De gemeente gaat het bibliotheekgebouw aan het 
Julianaplein omvormen tot een plaats
waar een divers aanbod van activiteiten wordt 
gerealiseerd. Voor de omgevingsvergunningen die 
hiervoor nodig zijn, is het project gesplitst in drie 
aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Verlenen omgevingsvergunning voor 
gebruik van het pand in afwijking van het 
bestemmingsplan 
Bij het voorzieningenaanbod komen onder andere 
de functies kantoor en detailhandel. Deze functies 
worden niet toegestaan door het bestemmingsplan 
‘Centrum en omgeving’. Het college heeft nu 
een omgevingsvergunning verleend voor het 
deels gebruiken van het pand voor kantoor en 
detailhandel. Op deze wijze is sprake van een 
aantrekkelijk voorzieningenaanbod én wordt 
de mogelijkheid geboden tot participatie en 
ontmoeting in een laagdrempelige en toegankelijke 
accommodatie op een locatie die goed aansluit 
op het centrum van Heemstede en in die zin 
complementair is aan het voorzieningenaanbod van 
het winkelcentrum. 

Verlenen omgevingsvergunningen voor 
verbouwingen, met lichte overschrijding 

bouwgrenzen bestemmingsplan en wijzigen 
gemeentelijk monument
Verder is een omgevingsvergunning verleend voor 
bouwen om het pand geschikt te maken voor 
het nieuwe voorzieningenaanbod en vanwege 
renovatie. Hierbij wordt in geringe mate fysiek 
afgeweken van de bouwmogelijkheden die het 
bestemmingsplan toestaat. Voorts is sprake van een 
gemeentelijk monument dat hiermee gewijzigd 
wordt.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik bouwwerken
De derde aanvraag omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik bouwwerken is nog 
in behandeling. Deze laatste vergunning 
is nodig om het gebouw met de nieuwe 
functies en verbouwingen in gebruik te mogen 
nemen. Het gaat bij deze vergunning om de 
brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Dit is 
een algemene maatregel van bestuur op basis 
van de Woningwet, waarin technische eisen aan 
bouwwerken worden gesteld. Het betreffen hier 
uitsluitend regels met betrekking tot het gebruik 
van het gebouw zelf. De brandveiligheidseisen, 
waar het bij deze vergunning om gaat, zien dan ook 
uitsluitend toe op de veiligheid van de gebruikers 
van het pand.



Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u 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 digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.




