
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 november 2013

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten
- Bestemmingsplan 
 Bedrijventerreinen

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

Commissie-
vergaderingen 

op 12 en 14 november

Subsidie voor isolatie woning
De gemeente stelt -onder bepaalde voorwaarden- 
een subsidie van maximaal € 500 beschikbaar 
voor het isoleren van de woning. Dit heeft de raad 
op 31 oktober besloten. De volgende isolerende 
maatregelen komen in aanmerking:
- dakisolatie
- vloerisolatie
- spouwmuurisolatie
- isolatie massieve muur
- HR ++ glas
Het totale subsidiebudget is gelimiteerd. Als de 
aanvragen die voor 7 december binnenkomen 
het totaalbedrag dat aan subsidie beschikbaar is 
overtreffen, wordt geloot. Is het subsidieplafond dan 
nog niet bereikt, dan worden aanvragen die na 
7 december binnenkomen afgehandeld op 
volgorde van binnenkomst.
Verderop in deze uitgave vindt u meer informatie 
over deze nieuwe ‘Subsidieverordening 
energiebesparing en duurzame energie Heemstede’. 

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via 
www.heemstede.nl/wonen/duurzaamheid. 
Op de website vindt u nog meer stimulerende 
maatregelen waarvan u gebruik kunt maken om 
uw woning te verduurzamen of te isoleren.

Agendatips!
 Vergadering begroting gemeente

 Donderdag 7 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Vergadering commissie Samenleving
 Dinsdag 12 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Vergadering commissie Ruimte
 Donderdag 14 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Intocht Sinterklaas
 Zaterdag 16 november 11.30 uur 
 Haven van Heemstede

 Wethouders in de wijk
 Vrijdag 22 november 10.00-12.00 uur 
 Spaarne Ziekenhuis

 Heemstede herdenkt
 Vrijdag 22 november 19.00-21.00 uur 
 Begraafplaats Herfstlaan

 Vergadering gemeenteraad
 Donderdag 28 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

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

Parkeerkaart is 
kortingskaart
Heeft u ze al gezien? De nieuwe parkeerkaartjes 
op de Binnenweg/Raadhuisstraat? Op initiatief 
van enkele winkeliers zijn er kortingsbonnen 
afgedrukt op de parkeerkaartjes. Daarmee kunt u 
sinds deze week leuke korting krijgen bij enkele 
winkels in Heemstede.

Wethouders in de wijk: 
vrijdag 22 november
Een keer in de twee maanden houden de 
wethouders een inloopspreekuur ‘in de wijk’. Op 
een steeds wisselende locatie in Heemstede kunt u 
dan in gesprek gaan met Jur Botter, Christa Kuiper 
en Pieter van de Stadt. Een afspraak maken is niet 
nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Op vrijdag 22 november zijn de wethouders 
tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig in het Spaarne 
Ziekenhuis aan de Händellaan. U wordt van harte 
uitgenodigd om langs te komen en van gedachten 
te wisselen met de wethouders!



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Wipperplein 3 het plaatsen van reclame 

wabonummer 8107, ontvangen 20 oktober 2013. 
- Wagnerkade 75 het kappen van 1 leylandcipres 

wabonummer 8109, ontvangen 20 oktober 2013.
- Willem Klooslaan 17 het kappen van 
 1 lindeboom wabonummer 8152, ontvangen 
 23 oktober 2013.
- Heemsteedse Dreef 80 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 8189, ontvangen 
23 oktober 2013.

- Rijnlaan 54 het kappen van 1 es wabonummer 
8193, ontvangen 25 oktober 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Alberdingk Thijmlaan 53 het vervangen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 7874, ontvangen 10 oktober 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 procedure)
- Breitnerweg 6 het uitbreiden van de bestaande 

aanbouw aan de zijgevel wabonummer 6684, 
verzonden 1 november 2013. Reguliere procedure

- Paulus Potterlaan 12 het vervangen van een 
betonnen damwand door een houten damwand 
en het bouwen van een steiger wabonummer 
7551, verzonden 1 november 2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een 
garage en uitbouw met kelder wabonummer 
5841, verzonden 1 november 2013. Reguliere 
procedure

- Willem  Klooslaan 17 het kappen van 1 lindeboom 
wabonummer 8152, verzonden 1 november 2013. 

- Industrieweg e.o. het kappen van 2 essen, 
 1 lijsterbes en 3 esdoorns wabonummer 7681, 

verzonden 1 november 2013. 
- Nicolaas Beetslaan 12 het uitbreiden van een 

woonhuis met het uitbreiden van de bestaande 
dakopbouw, wabonummer 7549, verzonden 

 1 november 2013. 
- Zandvaartkade 2 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 7481, 
verzonden 1 november 2013. Reguliere procedure

- Julianalaan 1A het plaatsen van een spiltrap 
wabonummer 6718, verzonden 1 november 2013. 

- Glipper Dreef 186 het kappen van 1 eikenboom 
wabonummer 8088, verzonden 1 november 2013. 

- Timorstraat 65 het uitbreiden van een woonhuis 
wabonummer 7477, verzonden 1 november 2013. 

- Landzichtlaan 43 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 6645, verzonden 

 1 november 2013. 
- Prinsessenhof 11 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 7480, 
verzonden 1 november 2013. 

- Herenweg 5 het aanleggen van infrastructuur 
t.b.v. nieuwbouw zorgwijk Hartekamp, 
wabonummer 6257, verzonden 1 november 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Agenda’s
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 12 november 
2013 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 12 november 2013
- Spreekrecht burgers
- Presentatie gezondheidsmonitor door de GGD 

Kennemerland 
- Regionalisering leerplicht (A-stuk)
- Vaststelling Verordening materiële en financiële 

gelijkstelling onderwijs 2013 (A-stuk)
- Wijziging begroting 2013 Stichting Openbaar 

Onderwijs Zuid-Kennemerland en vaststellen 
begroting 2014 (A-stuk)

- Toekomst Tennispark Groenendaal (B-stuk)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie Middelen 
komt in november te vervallen. 

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 november 2013 
om 20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 14 november 2013
- Spreekrecht burgers
- Manpadslaangebied (B-stuk)
- Voortgang ISV-programma Heemstede 2010-

2014 (B-stuk)
- Voortgang bouwplan Albert Heijn 

Blekersvaartweg (C-stuk o.v.v. PvdA)
- Vaststellen definitief actieplan Geluid 2013-2018 

(C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Brief d.d. 26 september 2013 inzake 

correspondentie verkeersonveiligheid na 
renovatie Herenweg

- Overzicht bouwprojecten november 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 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 commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 november 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen een intrekking en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de Wwb - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om uitkering op grond van de 
  Wwb - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  wijzigen van het gebruik van een winkel 
  naar een daghorecabedrijf en het 
  plaatsen van reclame m.b.t. een pand aan 
  de Jan van Goyenstraat 2 - openbaar - 
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda zal op dinsdag 
voorafgaand aan de datum van de 
hoorzitting via de website www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de commissie, tel. (023)5485607.

Nieuwe Subsidieverordening energiebesparing en duurzame 
energie gemeente Heemstede
Bij besluit van 31 oktober 2013 heeft de raad 
de Subsidieverordening energiebesparing 
en duurzame energie gemeente Heemstede 
vastgesteld. Met de Subsidieverordening 
wil de gemeente isolerende maatregelen 
aan de woning stimuleren. Particuliere 
woningeigenaren en verenigingen van eigenaren 
van appartementencomplexen kunnen gebruik 

maken van de Subsidieverordening mits aan de 
daarin gestelde voorwaarden wordt voldaan. De 
Verordening treedt met ingang van 7 november 
2013 in werking. 

De Verordening ligt tot en met 29 januari 2014 ter 
inzage op het gemeentehuis. De regeling is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 

www.overheid.nl onder “Lokale regelingen”. Het 
aanvraagformulier (bijlage 2 bij de Verordening) 
kan daar of op www.heemstede.nl/wonen/
duurzaamheid worden gedownload. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer E. Satoer (023- 5485 763 of 
esatoer@heemstede.nl).



Bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering 
van 26 september 2013 het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’, digitaal bekend onder 
NL.IMRO.0397.BPbedrijven-0201.GML, gewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de gebieden 
Nijvenheidsweg/Cruquiusweg en delen van de 
Leidsevaartweg te Heemstede

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:

Toelichting

- Kantoor
 Binnen de bestemming “Kantoren” zijn alleen 

instellingen toegestaan die zich bezig houden 
met de uitoefening van administratieve 
werkzaamheden. Ook zijn gebouwen ten behoeve 
van opslag van materialen toegestaan. Ten 
behoeve van het kantoor aan de Industrieweg 
5-7 is een aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-
werkplaats’ toegevoegd. Met deze toevoeging is 
een reeds bestaande situatie positief bestemd. De 
bouwhoogtes wijzigen niet en zijn overgenomen 
uit de vorige bestemmingsplannen voor dit 
gebied.

- Gemengd-13
 Verreweg de meeste gebouwen in het 

plangebied hebben de bestemming “Bedrijf-1’ en 
‘Gemengd-13”. Binnen de bestemming ‘Bedrijf-1’ 
en ‘Gemengd-13’ zijn bedrijven uit de categorie 
1, 2 en 3.1 toegestaan. Er is een mogelijkheid 
om met de in het bestemmingsplan 
opgenomen afwijkingsmogelijkheid middels 
een omgevingsvergunning te verlenen 
voor bedrijven in categorie 3.2 indien deze 
vergelijkbaar is met een categorie 3.2 bedrijf. 
Binnen ‘Gemengd-13’zijn ook kantoren en –
met een aanduiding- Woningen toegestaan. 
Indien met vrijstellingen in het verleden andere 
functies zijn mogelijk gemaakt wordt dit ook 
door middel van een aanduiding aangegeven. 
Binnen de aanduiding sportzaal is fysiotherapie 
als ondergeschikte bestemming toegestaan. Dit 
is passend binnen de fitness en geeft ruimtelijk 
gezien verder geen bezwaren. De bouwhoogtes 
wijzigen niet en zijn overgenomen uit de vorige 
bestemmingsplannen voor dit gebied.

 Nadrukkelijk is in de staat van bedrijfsinrichtingen 
opgenomen dat e-commerce is toegestaan 
op de bedrijventerreinen. Hieronder vallen 

tevens de afhaalpunten van op internet 
bestelde goederen, de postorderbedrijven 
en de post- en bezorgdiensten. Ook hier 
is sprake van continuering van beleid, in 
de vorige bestemmingsplannen was dit al 
mogelijk, maar vanwege de datering van de 
bestemmingsplannen nooit specifiek benoemd 
vanwege het ontbreken van e-commerce.

 Garagebedrijven met showroom blijven 
toegestaan, maar zijn met een aanduiding 
aangegeven, omdat ze alleen zijn toegestaan in 
het gebied Cruquiusweg/Nijverheidsweg.

Regels

Toegevoegde begrippen
- Fitness
 het geheel van sportieve activiteiten die tot 

doel hebben de algehele conditie, de fitheid 
en/of gezondheid en/of de conditionele 
voorwaarden van mensen te verbeteren en/of 
te onderhouden, door individuele trainingen, 
groepslessen;

- Fitnessruimte
 De ruimte ten behoeve van fitness.
- Werkplaats
 plaats met machines en gereedschappen waar 

men (ambachtelijk) werk doet.

Bij regel ‘Gemengd-13’
- Fysiotherapie ter plaatse van de aanduiding 

‘sportzaal’.
- De hoogte van de mast ter plaatse van de 

specifieke aanduiding ‘zend-/ontvangstinstallatie’ 
mag ten hoogste 40 meter bedragen;

- Voor de onder 4.1.1. onder f. genoemde 
fitnessruimte gelden de volgende regels:

 - fitnessruimte is uitsluitend toegestaan in de 
  verdiepingslaag;
 - het maximaal oppervlakte is 1490 m²;
 - binnen de in b. genoemde oppervlakte is 
  maximaal 30 m² fysiotherapie zoals bedoeld in 
  artikel 4.1.1 onder o. toegestaan.
- Uitgesloten van gebruik bij ‘Gemengd-13’:
 - Het gebruik van gronden en bouwwerken 
  voor maatschappelijke doeleinden 

Bij regel ‘Kantoor’
- De voor ‘Kantoor’ aangewezen gronden zijn 

bestemd voor:
 - gebouwen voor opslag van materialen en 
  goederen;
 - ‘Werkplaats’ ter plaatse van de aanduiding 
  ‘specifieke vorm van bedrijf - werkplaats’ 

Toegevoegde regel
Regel ‘Waterstaat-Waterkering’

Verbeelding
- Waterstaat waterkering toegevoegd
- De aanduiding ‘specifieke vorm van 
 bedrijf - werkplaats’ toegevoegd
- De aanduiding ‘specifieke vorm van 

maatschappelijk - tandarts’ is verplaatst naar 
 de feitelijke locatie van de tandarts

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl . De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede 
en klik vervolgens op de IDN van dit plan (NL.
IMRO.0397.BPbedrijven-0201.GML). 

Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts 
met ingang van 7 november 2013 voor zes weken 
voor een ieder ter inzage in de publiekshal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met 
ingang van vrijdag 8 november 2013 gedurende 
6 weken tegen dit besluit beroep instellen. Dit 
geldt ook voor belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

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 voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’ ook van kracht.



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’.

Raadsbesluiten 31 oktober 2013
Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden tot 
agendapunt 4
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden vanaf 
agendapunt 4

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Bespreekpunten
Vormgeving en vervanging VRI’s kruispunten 
Wipperplein en Heemsteedse Dreef - César 
Francklaan en verkeersonderzoek Postlaan
Vastgesteld met 18 stemmen voor en 2 tegen.
VOOR: VVD, D66, CDA, HBB, PvdA
TEGEN: GL

Groenbeleidsplan Heemstede 2014
Unaniem vastgesteld

Vaststelling bestemmingsplan 
“Woonwijken zuid en west”
Vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 tegen:
VOOR: VVD, D66, CDA, PvdA, GL
TEGEN: HBB

Najaarsnota 2013
Amendement D66, VVD CDA en GL “Herstel inboet 
bomen”
Aangenomen met 16 stemmen voor en 5 tegen
VOOR: VVD, D66, CDA, GL
TEGEN: PvdA, HBB
Najaarsnota 2013, geamendeerd
Aangenomen met 16 stemmen voor en 5 tegen
VOOR: VVD, D66, CDA, GL
TEGEN: PvdA, HBB

Hamerpunten (unaniem)
- Vaststelling subsidieverordening 
- Energiebesparing gemeente Heemstede
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

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
- Begroting 2014 Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland 

Overige punten
Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
31 oktober 2013
Unaniem vastgesteld




