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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

Meld u aan voor 
de nieuwsbrief 

‘HeemstedeNieuws’

Raad bespreekt begroting gemeente op 
donderdag 7 november
Stijging woonlasten vrijwel gelijk aan inflatie

Op donderdagavond 7 november behandelt 
de gemeenteraad de gemeentelijke begroting 
voor 2014. Dit is de laatste begroting onder 
verantwoordelijkheid van de huidige raad; op 
19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
In de afgelopen raadsperiode 2010-2014 is 
voor € 4,9 miljoen bezuinigd. Deze bezuiniging 
is vooral bereikt door versobering van 
voorzieningen en gemeentelijke taken en door 
te besparen op de gemeentelijke organisatie. 
De begroting voor 2014 is sluitend. Wat betreft 
de meerjarenbegroting 2015 en verder wordt 
aan de raad voorgesteld hier kennis van te 
nemen.

Woonlasten
De begroting geeft een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van de gemeente. Bij de inkomsten 
horen onder meer de gemeentelijke belastingen die 
inwoners komend jaar betalen. De woonlasten voor 
huishoudens met een eigen woning nemen in 2014 

met gemiddeld 2,3% toe ten opzichte van 2013. In 
euro’s uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van 
circa € 18. De ozb stijgt met 2,2%, de rioolheffing 
stijgt met 6,6% en de afvalstoffenheffing daalt met 
0,6%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie 
van 2,2% betekent dit dat de woonlasten reëel 
gezien bijna gelijk blijven voor een gezin in een 
woning met een gemiddelde woz-waarde. De 
woonlasten voor huishoudens met een huurwoning 
blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die 
met 0,6% daalt. Rekening houdend met de 
inflatiecorrectie is voor deze huishoudens sprake 
van een daling van 2,8%.

Lees meer verderop in deze HeemstedeNieuws.

Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 16 november brengt Sinterklaas 
weer een bezoek aan Heemstede. Samen 
met de pieten komt hij omstreeks 11.30 uur 
met de boot aan in de haven van Heemstede. 
Burgemeester Marianne Heeremans zal 
Sinterklaas hier welkom heten.

Na ontvangst aan de haven vervolgen Sinterklaas 
en de pieten hun rondrit door het centrum van 
Heemstede. De Sint zal op vier plekken stoppen 
voor een ontmoeting met de kinderen.

Pakhuis van Sinterklaas
Nieuw dit jaar is het pakhuis van Sinterklaas 
op Binnenweg 31 (tegenover Sissy Boy, oude 
antiekwinkel). Kinderen kunnen hier op zaterdag 
23 november en woensdag 27 november van 12.00 
tot 15.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur knutselen. 

Op de foto met Sinterklaas
Op zondag 1 december van 13.00 tot 15.30 uur 
kunnen kinderen op het podium bij de ING-
bank Sinterklaas ontmoeten, met hem op de foto 
en eventueel hun knutselwerk of tekening aan 
Sinterklaas geven.

Agendatips!
 Inloopochtend burgemeester

 Vrijdag 1 november 10.00-12.00 uur Raadhuis
 Natuurwerkdagen Heemstede

 1 en 2 november Wandelbos Groenendaal en 
 Park Meermond

 Kunstlijnweekend
 2 en 3 november 11.00-17.00 uur Raadhuis

 Ontdek de paddenstoelen in Groenendaal
 Zondag 3 november 11.00 uur 
 Wandelbos Groenendaal

 Vergadering begroting gemeente
 Donderdag 7 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Intocht Sinterklaas
 Zaterdag 16 november 11.30 uur 
 Haven van Heemstede

Kijk voor informatie over deze activiteiten op 
www.heemstede.nl/nieuws.



Vervolg van vorige pagina  ‘Raad bespreekt begroting’.

De raad beslist
De gemeenteraad beslist over de begroting 2014 
en bespreekt deze op donderdag 7 november om 
20.00 uur in een openbare vergadering; indien 
nodig wordt de vergadering op vrijdag 8 november 
om 13.00 uur voortgezet. De fracties openen 
de begrotingsraad met de algemene politieke 
beschouwingen. Elke fractie geeft zijn visie op de 
toekomst van Heemstede en op de plannen die het 
college in de begroting voorstelt. De fracties kunnen 
wijzigingen voor de begroting 2014 indienen en 
aanvullende verzoeken doen aan het college. Raad 
en college gaan daarover met elkaar in debat. Aan 
het eind van de vergadering wordt er gestemd over 
de begroting en de voorgestelde wijzigingen.

U bent van harte welkom deze vergadering (in 
de Burgerzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1) 
als toehoorder bij te wonen. De agenda en de 
complete begroting met bijlagen vindt u op 
www.heemstede.nl. 

Themabijeenkomst 
‘Pubers en verleidingen’ 
Donderdag 7 november
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede en Bloemendaal organiseren op 
donderdag 7 november een thema-avond over 
‘Pubers en verleidingen’. Ouders met kinderen 
in de leeftijd van 11 tot 16 jaar kunnen zich 
hiervoor aanmelden. De bijeenkomst is van 
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) tot 22.00 
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. 

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze 
steeds meer activiteiten ondernemen en mensen 
ontmoeten zonder uw aanwezigheid als ouder. Ze 
kunnen in aanraking komen met allerlei soorten 
verleidingen zoals drugs en alcohol. Hoe herkent u 
als ouder dat uw kind gebruikt heeft en hoe kunt 
u dit onderwerp bespreekbaar maken. Ook krijgt 
u informatie over nieuwe rages onder jongeren 
als het gebruik van de Shisha pen en de waterpijp. 
Verder is er gelegenheid om verschillende soorten 
drugs te bekijken. 

Heeft u interesse in deze themabijeenkomst? 
Meld u aan via Casca, telefoon (023) 548 38 28 of 
e-mail info@casca.nl. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze bijeenkomst. 

Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014
Het college van B&W heeft op 22 oktober 2013 
het gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 voor 
de gemeente Heemstede vastgesteld. In dit 
plan staat beschreven waar en hoe gladheid 
en sneeuw wordt aangepakt op onder andere 
wegen, fietspaden en bruggen. 

Op de gemeentelijke website www.heemstede.
nl (zie wonen, leefbaarheid, gladheidbestrijding) 
leest u informatie over de gladheidbestrijding 
in Heemstede. Ook kunt u hier het complete 
gladheidbestrijdingsplan downloaden.

Strooizout beschikbaar
Net als voorgaande jaren stelt de gemeente 
Heemstede voor haar inwoners per seizoen per 
adres één emmertje of zakje strooizout (gewicht 
circa 5 kg.) beschikbaar. Het zout kan worden 
afgehaald bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 
47. U wordt gevraagd een geldig legitimatiebewijs 
te tonen en uw adres op te 
geven. Met een legitimatiebewijs 
mag ook voor anderen 
(bijvoorbeeld buren of ouderen) 
gehaald worden.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere 

procedures)
- Johannes Vermeerstraat 11 het vergroten 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 7946, ontvangen 14 oktober 2013.

- Zandvoorter Allee 6 het plaatsen van een 
hekwerk wabonummer 8057, ontvangen 16 
oktober 2013.

- Glipper Dreef 186 het kappen van 1 eikenboom 
wabonummer 8088, ontvangen 18 oktober 2013.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 8 het plaatsen van een erker 

wabonummer 7478, verzonden 25 oktober 2013. 
- Franz Schubertlaan 34 het vervangen van een 

dakkapel wabonummer 7546, verzonden 25 
oktober 2013. 

- Troelstralaan 13 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7550, 
verzonden 25 oktober 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de 

gebouwen Plataan en Eik wabonummer 5200, 
verzonden 25 oktober 2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten 
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen 
of politiek nieuws.

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

Indien nodig wordt de vergadering voortgezet op 
vrijdagmiddag 8 november 2013 vanaf 13.00 uur

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 7 november 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Programmabegroting 2014 en 

meerjarenbegroting 2015-2017
- Eerste begrotingswijziging 2014

Overige punten
- 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.



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’.




