
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 21 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

Opknapbeurt 
Wilhelminaplein

In deze uitgave:
- Aan de slag als vrijwilliger
- Reisdocumenten aanvragen 
 en ophalen
- Kunstlijnweekend

Raad bespreekt begroting gemeente 
5 en 6 november
Op donderdagavond 5 november en vrijdag 
6 november behandelt de gemeenteraad 
de gemeentelijke begroting voor 2016. 
De begroting geeft aan wat er aan geld 
binnenkomt en waaraan het wordt uitgegeven. 
Op de gemeentelijke website vindt u de 
begroting in een digitale opzet met bondige 
teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze 
doorheen ‘geklikt’ kan worden. Daarnaast is 
er een infographic met de hoofdlijnen van de 
begroting en kerncijfers over Heemstede.

De raad beslist
Deze begroting is een voorstel van het college aan 

de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist als 
hoogste orgaan binnen de gemeente uiteindelijk 
waaraan het belastinggeld wordt uitgegeven. 
Hiertoe zal de begroting op donderdag 5 en 
vrijdag 6 november in een openbare vergadering 
besproken worden waarbij de raad wijzigingen 
kan indienen en aanvullende verzoeken kan doen 
aan het college. Hierover zal vervolgens door de 
gemeenteraad gestemd worden.
U bent van harte welkom deze vergadering (in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) 
als toehoorder bij te wonen. De complete begroting 
met bijlagen en de infographic vindt u op www.
heemstede.nl/begroting2016. 
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Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2016

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op een 
rijtje gezet. Daarnaast lichten we kort een aantal plannen voor 2016 toe.  De complete begroting vindt u op: www.heemstede.nl/begroting2016.
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Hoe wil de gemeente het geld 
in 2016 gaan besteden?
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Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 241,-€ 397,-

Afvalsto�enhe�ngOnroerendzaakbelasting

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven gelijk (2015: € 841, 2016: € 841).
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€ 48.820.000 
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€  725.000  
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Speci�ek uitkering
bijstandverlening
€ 3.190.000  

Huren en pachten
€  1.353.000
Dividenden
€ 1.185.000  

WMO eigen bijdragen
€  968.000  

Overige inkomsten
€  1.065.000 

In 2016 worden, in samenwerking met andere partijen, initiatieven 
genomen om de kinderboerderij onder de aandacht te brengen 
van oudere kinderen (bovenbouw). 

Kinderboerderij ’t Molentje

Gezien de vele ideeën is de inrichting van de haven bij de inwoners 
belegd. In 2016 zal blijken of dit tot een ontwerp leidt. Ook wordt het 
project ‘Havendreef’ verder ontwikkeld.

Havendreef en ontwikkeling haven

Onderzoek vindt verder plaats naar de vervanging van de drie 
verkeersregelinstallaties op de Heemsteedse Dreef om zo 
doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersregelinstallaties Heemsteedse Dreef

Mantelzorgers zijn belangrijk en de gemeente wil deze 
bijstaan waar mogelijk. Dit o.a. door versterken van de
algemene voorzieningen voor de mantelzorgers.

Mantelzorgers ondersteunen

Heemstede moet tot 1 januari 2017 88 asielzoekers met een 
verblijfsvergunning huisvesten. Het budget voor bijzondere 
bijstand wordt daarom verhoogd naar €290.000 en mogelijk 
worden tijdelijke woningen gerealiseerd.

Huisvesten statushouders

In 2016 zijn er extra controles op fout parkeren en verkeersover-
tredingen. Dit gebeurt ook om de doorgang voor hulpdiensten op 
de wegen te verbeteren.

Verkeershandhaving

In het Centrum voor Jeugd en gezin zijn verschillende organisaties 
actief. In 2016 wordt onderzocht of en hoe de deskundigheid en 
werkwijze kunnen worden verbeterd.

Centrum voor Jeugd en GezinIn 2016 wordt een plan uitgewerkt om de bibliotheek 
verder om te vormen tot ontmoetingscentrum met tevens 
huisvesting van andere instellingen.

Bibliotheek als ontmoetingscentrum

In 2016 gaat Heemstede experimenteren met diensten via  
whatsapp en chat, digitaal aanbieden van diensten en onderzoek 
naar thuisbezorgen reisdocumenten.

Chatten of whatsappen met de gemeente?

Het plein wordt aantrekkelijker gemaakt door het zo in te richten 
dat kleine evenementen (bv. markt) kunnen plaatsvinden.

Opknappen Wilhelminaplein

Riolering wordt in deze wijk vervangen, de straten krijgen een 
opknapbeurt en twee burgerinitiatieven (speelplaats, herin-
richting groenstrook) worden uitgevoerd.

Opknapbeurt Dr. N.G. Piersonstraat e.o.

Per 2016 verzorgt Meerlanden de textielinzameling. 
De opbrengsten komen ten goede aan de afvalsto�enhe�ng. 
Hoe meer textiel, hoe minder afvalsto�enhe�ng.

Textielinzameling door Meerlanden  

©Reblik

2016 HIGHLIGHTS

Voor 2016 is een totaal budget begroot 
van bijna 49 miljoen euro. In dat budget 
zitten alle uitgaven, van sociale uitkerin-
gen tot wegonderhoud, van groenbeheer 
tot riolering. Hierna een greep uit de 
activiteiten in 2016. Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de complete begro-
ting op www.heemstede.nl/begroting2016.

‘Heemstede herdenkt’ 
op woensdag 18 november
Op woensdag 18 november organiseert 
de gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan voor de derde 
keer een herdenkingsavond voor overleden 
dierbaren. De begraafplaats is dan van 18.00 
tot 21.00 uur sfeervol verlicht met kaarsen 
en fakkels. Gedurende de avond bestaat 
de mogelijkheid om een ster of hartje met 
een persoonlijke boodschap in de speciale 
herdenkingsboom te hangen. 

Onder andere zal het koor Voci Vivaci passende 
muziek ten gehore brengen. Om 19.00 en 20.00 
uur vindt in de aula een herdenkingsdienst plaats 
waar Pieter Terpstra zal spreken. De bijeenkomst 
wordt ingeleid door wethouder Heleen Hooij 
(Openbare Ruimte). Er wordt een kopje koffie, thee 
of chocolademelk aangeboden. 

Het complete programma vindt u op 
www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’



Opknapbeurt Wilhelminaplein
Het Wilhelminaplein verdient een 
opknapbeurt. Nu het voormalige ‘Wapen 
van Heemstede’, dat lang leegstond, wordt 
omgebouwd tot appartementen is het 
moment aangebroken om ook het hele plein 
aan te pakken en een mooiere uitstraling 
te geven. In nauwe samenwerking met een 
klankbordgroep van belanghebbenden zijn 
twee varianten opgesteld voor de inrichting 
van het plein. U kunt tot 18 november 2015 uw 
mening geven over de inrichtingsvarianten.

Er zijn twee varianten voor een nieuwe inrichting 
opgesteld. Eén variant is (zoveel mogelijk) 
gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek 
uit 2009. Bij de andere variant blijft de inrichting 
ongewijzigd maar wordt het plein geschikt(er) 
gemaakt voor kleinschalige evenementen. De 
kaders voor de inrichting worden gevormd door 
functionele eisen als parkeren, doorgang voor het 
verkeer maar ook het beschikbare budget. 

Op www.heemstede.nl (Actueel > Plannen & 
projecten > Wilhelminaplein) vindt u de tekeningen 
voor beide ontwerpen.

Reageren
Wilt u reageren op de inrichtingsvarianten? Stuur 
dan voor woensdag 18 november 2015 uw reactie 
naar: Gemeente Heemstede, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede; e-mail: gemeente@heemstede.nl. 

Vervolg
De resultaten van de inspraakrondes van juni/juli 
en oktober/november worden samengevoegd. 
Op basis van deze resultaten en het advies van de 
klankbordgroep van belanghebbenden adviseert 
het college van B en W de commissie Ruimte welke 
variant het beste uitgewerkt kan worden.
Daarna wordt in samenwerking met de klankbord-
groep een definitief inrichtingsplan voor het plein 
opgesteld, dat aan de inwoners wordt voorgelegd. 
De uitvoering volgt in de tweede helft van 2016. 

31 oktober en 1 november in 
gemeentehuis
Kunstlijnweekend 
in Heemstede
In de Burgerzaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1, Heemstede kunt u tijdens 
het Kunstlijnweekend een kijkje nemen bij 
een centrale expositie van het werk dat de 
deelnemende Heemsteedse kunstenaars 
in hun eigen atelier, chambre d’amis of 
galerie tijdens het Kunstlijnweekend 
tonen.

Tijdens dit Kunstlijnweekend zullen twee 
jonge kunstenaars, net afgestudeerd aan de 
Rietveldacademie, hun werk in het raadhuis 
laten zien; Passang Tobgay zal ter plekke werken 
aan het bouwen van een vloersculptuur en 
Jonathan van Horn zal op een zeer bijzondere 
wijze zijn werk presenteren.

De door de Kunstlijn Heemstede 
georganiseerde centrale expositie is te zien 
tijdens het Kunstlijnweekend op zaterdag 31 
oktober 2015 en zondag 1 november 2015 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Hierna tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis nog tot 
27 november 2015.

Klusvrijwilligers
Bent u die vrijwilliger die graag de handen uit de 
mouwen wilt steken? U kunt meehelpen met het 
onderhoud van het clubgebouw. Of voert u liever 
kleine reparaties uit bij een kringloopwinkel of 
verzorgingstehuis? Alles is mogelijk!

Assistent Coördinator
Als rechterhand van de coördinator voert u o.a. 
de volgende taken uit: maken bezettingsrooster, 
kasadministratie doen, bezoekersaantallen 
bijhouden, organiseren jaarlijks uitje. Kortom een 
leuke veelzijdige functie!

Voorleesvrijwilliger
Heeft u een mooie en boeiende voorleesstem? 
Cliënten met een verstandelijke beperking willen 

dan graag met u naar de bibliotheek gaan om leuke 
boeken uit te zoeken. Aansluitend kunnen zij dan 
adembenemend genieten als u voorleest!

Tip!
27 oktober 2015, Inspiratiesessie Social Media, voor 
vrijwilligersorganisaties!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  023-5483824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

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 30 oktober 2015 
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.

Vrijdag 30 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 37, het vervangen van reclame, 

wabonummer 28901, ontvangen 2 oktober 2015
- Eikenlaan 29, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 28920, ontvangen 4 oktober 2015
- Bronsteeweg 2-6, een overkapping op de 

overgang van woongebouw naar garage, 
wabonummer 28962, ontvangen 6 oktober 2015

- Cruquiusweg 31, het plaatsen van 
spandoekreclame, wabonummer 29034, 
ontvangen 6 oktober 2015

- Zandvoortselaan 159C, het plaatsen van 
een luifel en reclame, wabonummer 29038, 
ontvangen 9 oktober 2015

- Glipper Dreef 191, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 29088, 
ontvangen 9 oktober 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Jan van Gilselaan 4, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
28017, ontvangen 14 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Jan van Gilselaan 4, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
28017, ontvangen 14 september 2015. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Borneostraat 62, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 27700, verzonden 16 
oktober 2015 

- Locatie Havendreef, het bouwen van 15 
appartementen, 14 terraswoningen en een 
parkeerkelder, wabonummer 25259, verzonden 
16 oktober 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit: aanwijzen parkeerplaats
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 434 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden 16 oktober 2015). Het 
besluit ligt vanaf 22 oktober 2015 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Vergadering 
gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 oktober 
2015 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 
 29 oktober 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Marktverordening Heemstede 2015 (ovb)

Hamerpunten
- Beleidsplan bruggen en beschoeiingen
- Najaarsnota 2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 29 oktober 2015
- 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.

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede hebben het volgende 
vaartuig aangetroffen:

- een naamloze witte kunststof boot, in de 
Leidsevaart, ter hoogte van Leidsevaartweg 53.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt
de eigenaar van dit vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen of 

een ligplaats in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als het 
betreffende vaartuig binnen deze termijn niet is 
weggehaald, wordt het vaartuig 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 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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

Verwijdering vaartuig Blekersvaart 

Dit najaar worden bij alle gemeenten de 
aanvraagstations voor reisdocumenten 
vervangen. Bij de gemeente Heemstede wordt 
dit op 3 november gedaan. Dit heeft een 
aantal gevolgen:

- Op 3 november kunt u géén 
reisdocumenten aanvragen.

- Op 3 november kunt u uw aangevraagde 
reisdocument niet afhalen.

- Doet u op 2 november een spoedaanvraag, 
dan kunt u uw document pas op 

 4 november afhalen!

Controleer daarop tijdig de geldigheid van uw 
reisdocument zodat u niet voor verrassingen 
komt te staan. Voor alle overige producten 
(óók rijbewijzen) kunt u op 3 november 
gewoon bij ons terecht.

Reisdocumenten 
aanvragen en afhalen niet 
mogelijk op 3 november

Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon / 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).



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’.




