
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 oktober 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp 

06-10987687

In het hart van deze krant: het gemeentelijke ‘huishoudboekje’
Gemeenteraad bespreekt begroting 
op 8 en 9 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 2019, die 
jaarlijks door de raad wordt vastgesteld. 

In de begroting zijn ook de ambities voor 
een veilig, democratisch, duurzaam en 
sociaal Heemstede uitgewerkt. Er is eveneens 
geld gereserveerd voor het realiseren van 
voorstellen en ideeën uit de samenleving; een 
belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord. 

Begrotingsraad
De begroting is een voorstel van het 
college aan de gemeenteraad. Deze stelt de 
uiteindelijke begroting vast. 
Op donderdagavond 8 november vanaf 20.00 
uur en vrijdagmiddag 9 november vanaf 10.30 
uur bespreekt de gemeenteraad de begroting. 
U bent van harte welkom om de vergadering 
(in de Raadzaal 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, 
zoals het college deze voorlegt aan de raad. 
In het overzicht ziet u in één oogopslag wat 
er aan geld binnenkomt en waaraan het 
wordt uitgegeven. En wat de verwachte 
woonlasten zijn voor een gemiddelde woning 
in Heemstede. 
Op www.heemstede.nl/begroting2019 
vindt u de complete begroting, waar u digitaal 
doorheen kunt ‘klikken’.

Heemsteedse kinderen houden het 
schoon!
Zondag 28 oktober rond 16.30 uur zie je op RTL8 
de Heemsteedse aflevering van Hou ’t Schoon 
De Afvalrace. Onder leiding van presentatoren 
Ruben Dingemans en Pauline Luth gaan twee 
teams van kinderen uit twee buurten binnen 
Heemstede de strijd aan met elkaar én met 
zwerfafval. Er worden, onder het toeziend oog 
van een groot publiek, drie spellen gespeeld en 
drie opdrachten uitgevoerd.

Vergadering 
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 1 november 
2018 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
1 november 2018

- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Najaarsnota 2018
- Procesvoorstel mogelijke ontwikkeling

Havenkwartier

Hamerpunten:
- Wijziging Bouwverordening Heemstede
- Benoeming in raadscommissie

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken

raadsvergadering 1 november 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.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 via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Agenda 
raadscommissie 
Middelen 29 oktober
- Vaststellen agenda commissie Middelen

29 oktober 2018
- Spreekrecht burgers
- Beantwoording vragen raadsfracties

begroting 2019
- Wat verder ter tafel komt

U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. 
Locatie raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede
Datum 29 oktober 2018
Start 20.00 uur

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Jacqueline Vrolijk-Gevaert, via 
telefoonnummer (023) 548 57 37 of per 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 1 november 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen een last onder 

dwangsom in verband met het 
aanpassen van dakpannen aan de 
Borneostraat 2 (openbaar)

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van 
inschrijftijdverlenging 
(niet openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Verleende omgevingsvergunning 
polikliniek Meer en Bosch
Op grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken 
burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat zij de omgevingsvergunning voor 
de bouw van een polikliniek op het terrein 
van Meer en Bosch met planidn: 
NL.IMRO.0397.OVachterweg5-0201 op 
16 oktober 2018 hebben verleend. 

Waarvoor is de omgevingsvergunning 
verleend? 
De omgevingsvergunning voorziet in het 
kappen van bomen en het in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’, 
bouwen van een gebouw van gedeeltelijk 2 
bouwlagen en gedeeltelijk 3 bouwlagen ten 
behoeve van een polikliniek voor de Stichting 
Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) op het 
terrein van Meer en Bosch. 

Waar kunt u de omgevingsvergunning 
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.OVachterweg5-0201). Ook liggen 
de documenten ter inzage in de publiekshal van 
het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
op de ontwerp-omgevingsvergunning en de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
naar voren hebben gebracht, kunnen met 
ingang van vrijdag 26 oktober tot en met 
donderdag 6 december 2018 tegen dit 

besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor 
belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest (tijdig) 
hun zienswijze kenbaar te maken.
Dit beroep kan worden ingesteld bij de 
Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
te Haarlem. Naast de mogelijkheid om op 
papier beroep in te stellen, kunnen burgers ook 
digitaal in beroep gaan. Dat kan alleen via het 
speciale digitale loket http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Om toegang te krijgen tot 
het digitale loket moet u beschikken over 
DigiD. Binnen het loket volgt u de instructies 
en vult u de formulieren in. Deze kunt u dan 
digitaal verzenden. Bijlagen levert u eveneens 
digitaal aan via het loket. Let op: u kunt geen 
beroep instellen per e-mail. In spoedeisende 
gevallen kunt u ook een voorlopige voorziening 
vragen bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie 
Bestuursrecht, nadat u eerst een beroepschrift 
heeft ingediend. De rechter beslist dan of er 
gewacht moet worden met de uitvoering van 
het besluit. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn, tenzij binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de Rechtbank 
Noord-Holland, sectie Bestuursrecht.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met de heer R. van der Aar via (023) 
548 57 64. U kunt ook een e-mail sturen naar 
gemeente@heemstede.nl met vermelding van 
‘Omgevingsvergunning polikliniek Meer en 
Bosch’.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
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 stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar

maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 

bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening 
(DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 

gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 

bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening  
(DigiD) nodig.

In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Fresialaan 6, het plaatsen van een dakkapel

op het voorgeveldakvlak, wabonummer
336924, ontvangen 9 oktober 2018

- Linge 20, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
336945, ontvangen 9 oktober 2018

- Maaslaan 28, het plaatsen van een dakkapel
op het voor- en achtergeveldakvlak,
wabonummer 337439 , ontvangen 10
oktober 2018

- Meer en Boslaan 15, het plaatsen van een
dakkapel op het zijgeveldakvlak en vergroten
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
336785, ontvangen 9 oktober 2018

- Vanaf Torenlaan tot Herenweg, het

aanleggen van een transportleiding 
voor drinkwater, wabonummer 337563, 
ontvangen 11 oktober 2018

- Havenstraat 49, het plaatsen van een
elektrabuitenkast tegen de achtergevel t.b.v.
de zonnestroominstallatie , wabonummer
329459, ontvangen 14 september
2018, We hebben de aanvraag niet in
behandeling genomen omdat het bouwen
vergunningvrij is.

- Vondelkade 42, constructieve wijziging,
wijzigen voorgevel en plaatsen dakterras
op verdieping, wabonummer 337124,
ontvangen 9 oktober 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef 122, het plaatsen

van een berging, wabonummer 334876,
verzonden 18 oktober 2018

- Herenweg 67, het intern aanpassen van een
woning en het plaatsen van een berging
met overkapping, wabonummer 323160,
verzonden 18 oktober 2018

- Meindert Hobbemastraat 33, het
doorbreken van muren, wabonummer
332726, verzonden 18 oktober 2018

- Zandvoortselaan 53, het vervangen van
een vast raam door openslaande deuren,
wabonummer 334552, verzonden 18
oktober 2018

- Zeelandlaan 13, het uitbreiden van

de woning d.m.v. een dakopbouw, 
wabonummer 328412 , verzonden 18 
oktober 2018

- Sportparklaan 3, brandveilig gebruik
voor het plaatsen van 2 klaslokalen aan
de achterzijde van de school op het
schoolplein, wabonummer 319081,
verzonden 22 oktober 2018. Een
beroepschrift moet uiterlijk 6 december
2018 worden ingediend.

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’.




