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- Opening kunstlijn

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

Vergadering 
gemeenteraad 

31 oktober

Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? 
Dan is er nu een oplossing: u kunt 
zonnepanelen plaatsen op daken van 
de gemeente Heemstede. Zo kunt u toch 
profiteren van de opbrengsten van zonne-
energie en bijdragen aan duurzame 
energieopwekking.

De gemeente Heemstede heeft afspraken gemaakt 
met de coöperatie Zon op Nederland, die hiervoor 
een formule heeft ontwikkeld. Op daken van 
gemeentelijke gebouwen is ruimte zodat u kunt 

meedoen met meerdere panelen. 
- Bosboom Toussaintlaan 18 (Oude muziekschool)
- Van der Waalslaan 33 (Gymzaal) 
- Overboslaan 28 (Vroegere Bronstee MAVO), deze 

is bijna gevuld en de coöperatie is in oprichting. 

U kunt zich digitaal inschrijven via 
www.zonopheemstede.nl.

Natuurwerkdagen Heemstede
Op zaterdag 2 november vindt alweer de 13e 
landelijke Natuurwerkdag plaats. Op meer dan 
400 locaties in Nederland kunt u als vrijwilliger 
bomen zagen, houtwallen afzetten en wilgen 
knotten om het landschap te onderhouden. 
In Heemstede kunt u zowel op vrijdag 1 
november als zaterdag 2 november aan de 
slag!

Park Meermond
Dit nog relatief onbekende pareltje tussen Spaarne 
en Ringvaart is een openbare natuurspeelplaats. 
Er is een speelbos met speeltoestellen, een 
picknickterrein dat grenst aan de bloemenweide 
en een educatief duurzaamheidspad. U kunt op 
Meermond terecht op vrijdag 1 november. 

Wandelbos Groenendaal
Dit jaar bestaat het Wandelbos Groenendaal 100 
jaar. Het Wandelbos is een prachtig oud loofbos, 
afgewisseld met open delen. Bij het beheer is veel 
aandacht besteed aan de hoge natuurwaarden. 
Op zaterdag 2 november kunt u meehelpen met 
snoeien en dunnen in het Engelse bos. Dit is het 
bosgedeelte tussen de kinderboerderij, Bosbeeklaan 
en Glipper Dreef.

Doet u met ons mee?
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden 
op www.natuurwerkdag.nl. Ga naar ‘meedoen’ en 
zoek naar locatie ‘Park Meermond’ of ‘Wandelbos 
Groenendaal’.

Inloopochtend burgemeester 1 november 
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 1 november van 10.00 tot 12.00 
uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om 
van gedachten te wisselen met de burgemeester 
over ontwikkelingen in Heemstede.

Maak gebruik van zonne-energie



Let op! Controle op 
fietsen over de markt
Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein 
en Valkenburgerplein. De straat is daarvoor 
afgesloten voor doorgaand verkeer van 6.00 
tot 18.00 uur. Het is dan niet toegestaan om te 
fietsen op of achter de markt. Tijdens controles 
begin oktober hebben Buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) van bureau 
Handhaving een aantal marktbezoekers 
gewaarschuwd dat fietsen niet is toegestaan 
op de markt.
 
Bij een volgende controleactie wordt niet meer 
gewaarschuwd: de boete bij een overtreding is 
maximaal € 45. Plaats uw (bak- en brom-) fiets 
daarom aan één van beide uiteinden van de 
markt. Hier is voldoende parkeergelegenheid.

Opening Kunstlijn Heemstede
Dinsdag 29 oktober 17.00 uur
In de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede vindt op 
dinsdag 29 oktober om 17.00 uur de officiële 
opening van de Kunstlijn Heemstede plaats. 
U bent vanaf 16.45 uur van harte welkom. 

Vanaf dinsdag 29 oktober zullen werken van 
de deelnemende Heemsteedse kunstenaars te 

bewonderen zijn. Deze Centrale Expositie geeft een 
beeld van het werk dat zij in hun eigen atelier, een 
chambre d’amis of in een galerie tonen. 
De expositie is te bezichtigen tijdens het 
Kunstlijnweekend op zaterdag 2 en zondag 
3 november van 11.00 tot 17.00 uur en tijdens 
openingstijden van het raadhuis tot en met 
donderdag 28 november 2013. 

Nomineer een vrijwilliger! 
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 2013 bekend 
gemaakt. Thema dit jaar is ‘De Onmisbare 
Vrijwilliger’. 

In Heemstede zijn duizenden vrijwilligers op veel 
verschillende manieren actief. Hun inzet is van groot 

belang voor de Heemsteedse samenleving. Talloze 
Heemsteedse organisaties draaien op de inzet van 
deze onmisbare vrijwilligers. 

Kent u binnen uw organisatie een onmisbare 
Heemsteedse vrijwilliger? Nomineer hem of 
haar tot maandag 4 november voor de 
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2013 via 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Eerelmanstraat 12 het kappen van 1 taxus 

wabonummer 7730, ontvangen 4 oktober 2013. 
- Landzichtlaan 11 het kappen van 1 spar 

wabonummer 7856, ontvangen 9 oktober 2013. 
- Binnenweg 162 het kappen van 1 es 

wabonummer 7861, ontvangen 10 oktober 2013. 
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen carport wabonummer 7865, 
ontvangen 26 september 2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 53 het vervangen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7874, ontvangen 10 oktober 2013. 

- Offenbachlaan 70 een gevelwijziging 
wabonummer 7750, ontvangen 10 oktober 2013. 
Bosboom Toussaintlaan t.h.v. 17, 27, 50, 54 en 76 
het kappen van 5 prunussen wabonummer 7930, 
ontvangen 14 oktober 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvaartkade 2 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 7481, 

ontvangen 16 september 2013. 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.

- Nijverheidsweg 24 het plaatsen van een tijdelijke 
portacabine (werkplaatskantoor voor 3 jaar) 
wabonummer 7181, ontvangen 9 september 
2013. 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)
- Schielaan 19-21, Van Merlenlaan 21, Glipperdreef 

223 wabonummer 7671 het kappen van 1 
populier, 1 beuk en 1 robinia, verzonden 18 
oktober 2013. 

- Breitnerweg 8 het bouwen van een woonhuis en 
kappen 7 bomen wabonummer 7490, verzonden 
18 oktober 2013. 

- Kadijk 38 het plaatsen van een kas wabonummer 
7190, verzonden 18 oktober 2013. 

- Kennemeroord 23 het kappen van 2 
kastanjebomen wabonummer 7555, verzonden 
18 oktober 2013. 

- Cruquiusweg 7-9 het bouwkundig splitsen van 
een gedeelte van het bedrijfspand wabonummer 
7488, verzonden 18 oktober 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het aanpassen van de 
renovatie, de wanden worden vervangen door 
gestuukte spouwmuren wabonummer 7570, 
verzonden 18 oktober 2013. 

- Bosboom Toussaintlaan t.h.v. nr. 17, 27, 50, 54 en 
76 het kappen van 5 prunussen wabonummer 
7930, verzonden 18 oktober 2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 24 het plaatsen van een 

tijdelijke portacabine (werkplaatskantoor 
voor 3 jaar) wabonummer 7181, ontvangen 9 
september 2013. In afwijking van het kader kunt 
u zienswijzen indienen tot en met 2 weken na 
publicatie.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijven:
- Per 14 oktober 2013: S.S Moesa en haar 

minderjarige kinderen, geboren 07-04-1978, 
adres Roosje Voslaan 22 

- Per 16 oktober 2013: El Razouki, 
 geboren 06-12-1989, adres Korhoenlaan 63 

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 GBA



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’.

De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 31 
oktober 2013 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 31 oktober 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Vormgeving en vervanging 

verkeersregelinstallaties (VRI’s) kruispunten 
Wipperplein en Heemsteedse Dreef - César 
Francklaan en verkeersonderzoek Postlaan

- Groenbeleleidsplan Heemstede 2014
- Vaststelling bestemmingsplan 
 “Woonwijken zuid en west”

Hamerpunten:
- Vaststelling subsidieverordening 

Energiebesparing gemeente Heemstede
- Verklaring van geen bedenkingen tbv 

omgevingsvergunning kindertuin/generatietuin 
Wandelbos Groenendaal Stichting 

 Kom In Mijn Tuin
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal (Torenlaan)

- Vaststelling bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, eerste gedeeltelijke herziening”

- Wijziging APV, regeling paracommercie
- Eigendomsoverdracht brandweerkazerne
- Najaarsnota 2013
- Begroting 2014 Werkvoorzieningsschap 
 Zuid-Kennemerland

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- 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 ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering gemeenteraad




