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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

Avond over drukte op 
Heemsteedse wegen

23 november

In deze uitgave:
- Veiligheid in uw buurt
- Intocht Sinterklaas
- Omgevingsvergunningen
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Gemeenteraad draagt Astrid Nienhuis 
voor als nieuwe burgemeester
Per 15 januari 2018 is het burgemeestersambt 
in Heemstede vacant omdat de huidige 
burgemeester Marianne Heeremans dan de 
pensioenverplichte leeftijd heeft bereikt. 
De gemeenteraad van Heemstede heeft 
donderdagavond 19 oktober 2017 de 
aanbeveling gedaan Astrid Nienhuis voor te 
dragen voor het burgemeesterschap.

Astrid Nienhuis is 52 jaar en sinds september 2011 
burgemeester van Landsmeer. Daarvoor is zij vanaf 
1998 werkzaam geweest als officier van justitie, 
achtereenvolgens in Haarlem, op Schiphol en in 
Alkmaar. In 2009 werd zij advocaat-generaal bij het 
gerechtshof in Amsterdam. Daarnaast werd zij in 
mei 2010 gemeenteraadslid voor de VVD in Velsen.

Gemeenteraad
De raad is van mening dat Astrid Nienhuis met 
haar sterke persoonlijkheid en brede ervaring een 
stimulerende bijdrage zal leveren aan de kwaliteit 
van de gemeente. Astrid Nienhuis heeft veel kennis 
van de lokale democratie en vormgeving van 
participatieprocessen. De raad is ervan overtuigd 
dat Astrid Nienhuis ook de positie van Heemstede in 
de regio stevig zal vertegenwoordigen. En last but 

not least; zij is zeer toegankelijk voor inwoners en zal 
een warme burgermoeder zijn.

Vervolgprocedure
De raad stuurt de aanbeveling tot benoeming 
aan de commissaris van de Koning en de minister 
van Binnenlandse Zaken. De benoeming is aan de 
Kroon. Vervolgens zal de installatie van de nieuwe 
burgemeester plaatsvinden op 17 januari 2018.

In deze krant: het gemeentelijke ‘huishoudboekje’
Gemeenteraad bespreekt begroting 
op 2 en 3 november
Wat zijn de inkomsten van de gemeente en waar 
geven we het aan uit? En wat zijn de woonlasten 
voor een gemiddelde woning in Heemstede? Dit 
staat in de gemeentelijke begroting voor 2018. 
Op donderdagavond 2 november vanaf 19.30 uur 
en vrijdagmiddag 3 november vanaf 13.00 uur 
bespreekt de gemeenteraad de begroting (zie ook 
de agenda op de volgende pagina). U bent van 
harte welkom om de vergadering (in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) als 
toehoorder bij te wonen. 

Handig overzicht in hart van deze 
krant
In het hart in deze krant vindt u een handig 
overzicht van de begroting op hoofdlijnen. Zo ziet 
u in één oogopslag wat er aan geld binnenkomt en 
waaraan het wordt uitgegeven. 

Op www.heemstede.nl/begroting2018 vindt u de 
complete begroting, waar u digitaal doorheen kunt 
‘klikken’.



Niet alleen lokaal, maar vooral een regionaal vraagstuk
23 november: Discussieavond over 
drukte op Heemsteedse wegen
Op donderdag 23 november organiseert de 
gemeente Heemstede een avond over de 
verkeersdrukte in Heemstede. Het doel is lokale 
en vooral ook regionale oplossingen te bespreken 
voor de vollopende wegen in Heemstede en 
omgeving. Daarom worden voor de bijeenkomst 
naast inwoners van Heemstede ook raadsleden 
en bestuurders van omliggende gemeenten van 
harte uitgenodigd om mee te discussiëren op 23 
november. Hetzelfde geldt voor de provincie Noord-
Holland. De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis 
van Heemstede. Aanmelden kan tot 16 november 
via e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Belangrijke verkeersaders waar het 
steeds vaker vast staat
De doorgaande wegen in Heemstede worden 
alsmaar voller en daar hebben niet alleen 
inwoners van Heemstede last van, maar ook de 
weggebruikers van en naar gemeenten als Haarlem, 
Zandvoort, Haarlemmermeer en Bloemendaal. 
Met de N201 (Zandvoort-Haarlemmermeer) en de 
N208 (Haarlem-Bennebroek/Bollenstreek) lopen 
ook nog eens 2 belangrijke verkeersaders dwars 
door Heemstede. Dagelijks ervaren weggebruikers 
dat het snel vast kan lopen op deze wegen, 
bijvoorbeeld als er ergens anders een wegafsluiting 
is. Dit zal met meer verkeer in de toekomst alleen 
maar erger worden.

Discussie over mogelijke 
oplossingen
Op de bijeenkomst worden zowel korte- als 
langetermijnoplossingen besproken. Enkele 
knelpunten zijn lokaal aan te pakken, de meeste 
oplossingen voor het opstropende verkeer 

18 november 
Van Merlenvaart Herfstlaan
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer 
naar Nederland. Natuurlijk brengt hij met de pieten 
ook weer een bezoek aan Heemstede. Om 11.30 uur 
meert de boot aan in de Van Merlenvaart aan de 
Herfstlaan (bij het Molentje). Om 12 uur ontvangt 
burgemeester Marianne Heeremans de Sint op het 
Raadhuisplein. Dus, kom meefeesten, dansen en 
zingen om zo Sinterklaas een onvergetelijk welkom 
te heten in Heemstede! 
Lees meer over het uitgebreide programma via 
www.heemstede.nl of onze Facebookpagina.

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt?
Mogelijk heeft u een uitnodiging van I&O Research 
ontvangen om de vragenlijst over veiligheid in 
te vullen. Heeft u dit al gedaan? Hartelijk dank 
daarvoor. Nog niet? Dan vragen wij u dit alsnog 
te doen. Het is een onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden 
van gemeente en politie bij u in de buurt. Door 
uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de 
leefbaarheid en veiligheid in uw buurt.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 

onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar 
veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
burgers die benaderd worden, meedoen aan het 
onderzoek. Deelname aan het onderzoek kan via 
internet of schriftelijk.
Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek is al in 
meer dan 300 Nederlandse gemeenten gedaan. De 
resultaten worden in maart 2018 verwacht.

kunnen alleen regionaal worden opgepakt. 
Verkeersdeskundigen zijn aanwezig om de 
verkeersproblematiek toe te lichten en te reageren 
op mogelijke oplossingen.

Aandacht voor verkeer regio Zuid-
Kennemerland
In Amsterdam en de wijde omgeving zijn al veel 
maatregelen getroffen om het verkeer beter te laten 
doorstromen. De regio Zuid-Kennemerland behoeft 
nu aandacht en wil verbeteringen. Een combinatie 
van maatregelen voor autoverkeer, openbaar 
vervoer en fietsers is nodig om de verkeersdruk te 
verlichten.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 
november 2017 om 20.00 uur in het raadhuis van 
Heemstede, Raadhuisplein 1. Vanaf 19.30 uur is het 
raadhuis open en staat de koffie klaar.
Aanmelden tot 16 november, via e-mail: 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 14 023.

Vergadering 
gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 2 november 
2017 om 19.30 uur en op vrijdag 3 november om 
13.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Op 
de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 2 en 3 november 2017
- Vragenuur
- Programmabegroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2019-2021
- Eerste begrotingswijziging 2018
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 oktober 2017
- Wat verder ter tafel komt

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl

Melding in/uitrit
Op 23 oktober 2017 hebben heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek twee 
in- en uitritten aan te leggen bij Clivialaan 14, 2106 
CG Heemstede.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor: 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Fietswrakken verwijderd
Op 19 oktober 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:

- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een zwarte 
damesfiets, merk Robuust

- Kerklaan, ter hoogte van 1: een groene 
damesfiets, merk Raleigh

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 39: een 
zwart/grijze herenfiets, merk Gazelle

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede. Binnen deze 
periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 
Heeft u vragen over deze actie, neem dan contact 
op met bureau Handhaving via het algemene 
telefoonnummer 14 023.



15 NOVEMBER 2017 • 18.00 - 21.00 UUR • BEGRAAFPLAATS HERFSTLAAN

18.00 uur - 21.00 uur
Sfeervol verlichte begraafplaats open voor publiek

Harpiste Mariska Pool speelt bij de urnenmuur
Gitaar en zang door Basic Matters in de Koffiecorner

Gitaar en zang door Yvonne Weijers bij het kampvuur
 

19.00 uur
Eerste herdenkingsdienst in de aula o.l.v. Aart Mak m.m.v. koor Haarlem Voices

20.00 uur
Tweede herdenkingsdienst in de aula o.l.v. Aart Mak m.m.v. koor Haarlem Voices

k i j k  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e  o p  w w w . b e g r a a f p l a a t s h e e m s t e d e . n l
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Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bartoklaan 35, het doorbreken van muren, 

wabonummer 217380, ontvangen 9 oktober 2017
- Tesselschadelaan 1, het plaatsen van een erker, 

wabonummer 218492, ontvangen 10 oktober 
2017

- Binnenweg 28, het splitsen van een winkelruimte, 
wijzigen voorgevel en aanbrengen gevelreclame, 
wabonummer 218497, ontvangen 10 oktober 
2017

- Glipper Dreef 82, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 219220, 
ontvangen 11 oktober 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Irislaan 18, het plaatsen van een dakverdieping, 

wabonummer 189726, verzonden 20 oktober 
2017

- Lombokstraat 10, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 212774, verzonden 
20 oktober 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
214696, ontvangen 3 oktober

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn met 6 weken te verlengen.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 37, het vergroten van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
214696, ontvangen 3 oktober 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. Zie verder 
‘Zienswijzen indienen’

Weigering omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 37A, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 197896, weigering verzonden 20 
oktober 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Celebesstraat 18, het recht optrekken van de 

zijgevel en plaatsen dakopbouw, wabonummer 
212333, ontvangen 26 september 2017

- Blekersvaartweg 37, het vergroten van een 

Op dinsdag 31 oktober 2017 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
fi etswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fi etskettingen waarmee deze fi etsen aan 
fi etsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd.
De fi etsen en kettingen worden 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 fi ets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 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 
� etswrakken 
Stationsomgeving



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Voornemen uitschrijving BRP door het college 
van burgemeester en wethouders:

- P.S. Dudzik, geboren 20-07-1976, 
 Franz Lehárlaan 50

Uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar zij in de 
Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 

Reageren
Als u het hier niet mee eens bent, dan kunt u tot 
6 december 2017 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.



Begroting in vogelvlucht
HEEMSTEDE 2018 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 kern-
cijfers over Heemstede op een rijtje gezet. Daarnaast lichten we 
kort een aantal plannen voor 2018 toe. De complete begroting 
vindt u op www.heemstede.nl/begroting2018. 
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Wat zijn de inkomsten van de gemeente?

€ 55.706.000 

Algemene uitkering vanuit het Rijk

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing

€ 1.546.000

Sport, cultuur en recreatie

€  4.527.000

€  19.726.000
Sociaal domein

Economie

€  151.000  

Verkeer, vervoer en waterstaat

€  5.019.000  

Volksgezondheid en milieu

€ 6.462.000  € 239

Hoe wil de gemeente het geld in 2018 gaan besteden?

€ 55.706.000  

De uitgaven zijn als totaal bedrag en per inwoner inzichtelijk.

Bestuur, ondersteuning en overhead

€ 14.438.000 € 534

Onderwijs

€  2.065.000

€ 185

Heem
stede

€ 729

INKOMSTEN UITGAVEN

€ 167

€ 6

€ 57

€ 76

Waar komen de inkomsten van de gemeente vandaan?

Veiligheid

€  1.772.000 € 65

€ 28.170.000 

 € 13.217.000
Overige inkomsten

51%

23%

€  1.404.000

€ 1.332.000  

Huren en pachten

Dividenden

€  3.381.000  
Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  7.100.000 

35%

26%

12%€ 6.184.000  

€  723.000  

€  2.614.000  

€  2.637.000  

€ 585.000 

€ 619.000  

€  206.000

€  301.000

€  325.000  

€ 125.000  

OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�enhe�ngen

Begrafenisrechten

Omgevingsvergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

2018 HIGHLIGHTS

Samenwerking
Bloemendaal

Renovatie riool
Havenstraat

Proef duurzame manier
van afval inzamelen

Excellente dienstverlening
op maat

Verbeteren verkeersveiligheid
rondom scholen

SCHOOLSCHOOL

Nieuwe brug IJsbaanpad
(waar boten onderdoor kunnen)

Bijvriendelijk
beheer

Villagemarketing

Gemeenteraads-
verkiezingen

Laanbeplanting
J. van Ruisdaellaan en omgeving

Realisatie multifunctioneel
pand aan Julianaplein

Veiliger kruispunt Camplaan / 
Heemsteedse Dreef

Ontwikkeling haven
op basis van plan Havenlab

Voorbereiding invoering
Omgevingswet

Passende ondersteuning via
 Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Nieuwe brug IJsbaanpad

Een greep uit de 
activiteiten in 2018. 
Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de 
complete begroting op 
www.heemstede.nl/
begroting2018.

Highlights
 ‘wat gaan we doen’  € 14.319.000

Inkomsten vanuit he�ngen

De totale woonlasten voor 
een gemiddelde woning-
waarde blijven vrijwel gelijk 
(2017: €840, 2018: €856 ).

€ 402,- € 247,- € 207,-
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng Rioolhe�ng

(OZB)

965 ha.
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12.576

Totaal

Inwoners

27.060

53% 47%

Verhouding vrouw/man

2018 (verwacht)

26.936
26.786
26.480

2017

2016

2015

266 uitkeringsgerechtigden
in Heemstede

2018 (verwacht)

2018 (verwacht)
2016

2015

Totaal aantal woningen

12.536

12.321

landwegen
88 km.

waterwegen
4 km.

46 ha.
wandelplaatsen en plantsoen

10 ha.
begraafplaats

76 ha.
wandelbos ‘Groenendaal’

132 ha.
openbaar groen

binnenwater
16 ha.
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Begroting in vogelvlucht
HEEMSTEDE 2018 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 kern-
cijfers over Heemstede op een rijtje gezet. Daarnaast lichten we 
kort een aantal plannen voor 2018 toe. De complete begroting 
vindt u op www.heemstede.nl/begroting2018. 

26%

0%

3%

3%

9%

8%

4%

Wat zijn de inkomsten van de gemeente?

€ 55.706.000 

Algemene uitkering vanuit het Rijk

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing

€ 1.546.000

Sport, cultuur en recreatie

€  4.527.000

€  19.726.000
Sociaal domein

Economie

€  151.000  

Verkeer, vervoer en waterstaat

€  5.019.000  

Volksgezondheid en milieu

€ 6.462.000  € 239

Hoe wil de gemeente het geld in 2018 gaan besteden?

€ 55.706.000  

De uitgaven zijn als totaal bedrag en per inwoner inzichtelijk.

Bestuur, ondersteuning en overhead

€ 14.438.000 € 534

Onderwijs

€  2.065.000

€ 185

H
eem

stede

€ 729

INKOMSTEN UITGAVEN

€ 167

€ 6

€ 57

€ 76

Waar komen de inkomsten van de gemeente vandaan?

Veiligheid

€  1.772.000 € 65

€ 28.170.000 

 € 13.217.000
Overige inkomsten

51%

23%

€  1.404.000

€ 1.332.000  

Huren en pachten

Dividenden

€  3.381.000  
Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  7.100.000 

35%

26%

12%€ 6.184.000  

€  723.000  

€  2.614.000  

€  2.637.000  

€ 585.000 

€ 619.000  

€  206.000

€  301.000

€  325.000  

€ 125.000  

OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�enhe�ngen

Begrafenisrechten

Omgevingsvergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

2018 HIGHLIGHTS

Samenwerking
Bloemendaal

Renovatie riool
Havenstraat

Proef duurzame manier
van afval inzamelen

Excellente dienstverlening
op maat

Verbeteren verkeersveiligheid
rondom scholen

SCHOOLSCHOOL

Nieuwe brug IJsbaanpad
(waar boten onderdoor kunnen)

Bijvriendelijk
beheer

Villagemarketing

Gemeenteraads-
verkiezingen

Laanbeplanting
J. van Ruisdaellaan en omgeving

Realisatie multifunctioneel
pand aan Julianaplein

Veiliger kruispunt Camplaan / 
Heemsteedse Dreef

Ontwikkeling haven
op basis van plan Havenlab

Voorbereiding invoering
Omgevingswet

Passende ondersteuning via
 Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Nieuwe brug IJsbaanpad

Een greep uit de 
activiteiten in 2018. 
Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de 
complete begroting op 
www.heemstede.nl/
begroting2018.

Highlights
 ‘wat gaan we doen’  € 14.319.000

Inkomsten vanuit he�ngen

De totale woonlasten voor 
een gemiddelde woning-
waarde blijven vrijwel gelijk 
(2017: €840, 2018: €856 ).

€ 402,- € 247,- € 207,-
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng Rioolhe�ng

(OZB)

965 ha.
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