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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 (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

19 November 
feest voor vrijwilligers!
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Contracten met aanbieders jeugdhulp 
ondertekend
Op 31 oktober werden in het gemeentehuis 
van Heemskerk bijna 350 contracten 
ondertekend. Gemeenten in de regio’s IJmond, 
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer 
en zo’n 40 aanbieders van jeugdhulp 
legden daarmee de afspraken vast over 
maatwerkvoorzieningen in het kader van 
de nieuwe Jeugdwet. Eerder werden in 
september in Heemstede de contracten in het 
kader van de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2015 ondertekend.

Op 1 januari 2015 verandert het zorgsysteem 
in Nederland ingrijpend. Veel taken die nu 

nog onder het rijk of de provincie vallen, gaan 
naar de gemeente. Dit is geregeld in de Wmo 
2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De 
gemeente Heemstede is al lange tijd bezig met de 
voorbereiding op de nieuwe werkzaamheden. Het 
afsluiten van contracten met partners waarmee 
wordt samengewerkt maakt daar deel van uit. Om 
inwoners te informeren over de veranderingen 
lanceerden de gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
in juni de website www.samenzorgen.net. 
Inmiddels is er ook de landelijke website 
www.hoeverandertmijnzorg.nl waarop u 
veel informatie vindt. 

Op donderdagavond 6 november om 20.00 uur 
en vrijdagmiddag 7 november om 13.00 uur 
behandelt de gemeenteraad de gemeentelijke 
begroting voor 2015. U bent van harte welkom 
deze vergadering in de Burgerzaal van het 

raadhuis (Raadhuisplein 1) als toehoorder bij te 
wonen. De complete begroting met bijlagen 
vindt u op www.heemstede.nl/begroting2015. 
De agenda vindt u bij Politiek en organisatie -> 
vergaderstukken en besluiten.

Raad bespreekt begroting 
gemeente op 6 en 7 november

Intocht Sinterklaas zaterdag 15 november
Op zaterdag 15 november brengt Sinterklaas 
weer een bezoek aan Heemstede. Samen 
met de Pieten komt hij omstreeks 12.00 uur 
met de boot aan in de haven van Heemstede. 
Burgemeester Marianne Heeremans zal 
Sinterklaas hier welkom heten.

Na ontvangst in de haven vervolgen Sinterklaas 
en de pieten hun rondrit door het centrum van 
Heemstede naar het pakhuis van Sinterklaas op de 
Binnenweg 97-101. Onderweg zal de Sint op een 
aantal plekken stoppen voor een ontmoeting met 
de kinderen.

Pakhuis van Sinterklaas
Ook kunnen kinderen dit jaar weer knutselen in het 
pakhuis van Sinterklaas. Kijk voor meer informatie en 
openingstijden op www.wch.nl. 

Welkomstdans
Een half uurtje voordat de Sint aankomt in de haven 
kunnen de kinderen alvast samen de welkomstdans 
oefenen.

Foto: Hermi Hagendijk-Burlage 
‘Kinderen wachten gespannen op komst Sinterklaas’



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoorter Allee 47 het kappen van 1 boom 

wabonummer 16337, 
 ontvangen 20 oktober 2014. 
- Rijnlaan 129-163 het renoveren van de voorgevel 

van het flatgebouw wabonummer 16275, 
ontvangen 17 oktober 2014. 

- Leidsevaartweg 65 het plaatsen van 
zonnepanelen wabonummer 16276, 

 ontvangen 19 oktober 2014. 
- Binnenweg 89 het plaatsen van reclame 

wabonummer 16420, 
 ontvangen 20 oktober 2014. 
- Pieter Aertszlaan 11 het kappen van 2 bomen 

wabonummer 16421, 
 ontvangen 22 oktober 2014. 
- Binnenweg 155B het plaatsen van lichtreclame 

wabonummer 16425, 
 ontvangen 22 oktober 2014. 
- Hugo de Vriesplein 4 het kappen van 2 bomen 

en toppen 1 boom wabonummer 16426, 

ontvangen 22 oktober 2014. 
- Sportparklaan 2 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 16452, 
 ontvangen 23 oktober 2014. 
- Voorweg 21 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 16458, 
ontvangen 23 oktober 2014. 

- Johan Wagenaarlaan 20 het doorbreken van een 
muur op de begane grond wabonummer 16459, 
ontvangen 23 oktober 2014.

- Adriaan Pauwlaan 19 het vergroten van de Bosch 
& Hovenschool en het kappen van 4 bomen 
wabonummer 16480, 

 ontvangen 23 oktober 2014. 
- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van 

een luchtbehandeling installatie en airco 
wabonummer 12708, 

 ontvangen 20 oktober 2014. 
- Glipper Dreef 199 het kappen van 6 bomen 

wabonummer 16422, 
 ontvangen 22 oktober 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Frans Lisztlaan 42 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 16118, 
 verzonden 31 oktober 2014. 
- Adriaan Pauwlaan 18 het doorbreken en kappen 

van 1 hulst en 1 denneboom wabonummer 
15204, verzonden 31 oktober 2014. 

- Bachlaan 27 het uitbreiden van een woonhuis 
wabonummer 14798, 

 verzonden 31 oktober 2014. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Burgemeester van Lennepweg 35 brandveilig 

gebruik voor Zorg, PG afdeling, zorginstelling 
Nieuw Overbos wabonummer 14057, ontvangen 
18 juli 2014. U kunt zienswijzen indienen tot en 
met 6 weken na publicatie.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Effectiever communiceren
Workshop ‘In gesprek met je kind’
Op 18 november organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede en Brijder 
Jeugd Preventie de workshop ‘In gesprek met 
je kind’. Ouders met kinderen in de leeftijd 
van 12 tot 23 jaar kunnen zich hiervoor 
aanmelden. De workshop is van 19.30 (inloop 
vanaf 19.10 uur) tot 21.45 uur in het CJG 
Heemstede, Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 

Alle kleine kinderen worden groot en krijgen naar 
mate ze ouder worden steeds meer hun eigen 
leefwereld en eigen ‘speelveld’. Dit wordt door de 

ouders soms ervaren als tegendraads gedrag. Het 
praten met jongeren en jong volwassenen vraagt 
een andere aanpak van ouders. Jongeren reageren 
op het gedrag van hun ouders. Als ouders zich 
anders opstellen, krijgen zij ook een andere reactie 
van hun kind. 

Meer info en aanmelden
Kijk voor meer informatie over deze workshop op 
www.cjgheemstede.nl. Direct aanmelden? Stuur 
een e-mail aan nbrakelmariee@heemstede.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop. 

Bent u vrijwilliger in Heemstede? 
Kom naar het feest in het Raadhuis!
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een feest 
voor alle Heemsteedse vrijwilligers als blijk van 
waardering voor hun enthousiasme en inzet! Het 
vrijwilligersfeest vindt dit jaar plaats op woensdag 
19 november 2014 van 17.00 tot 19.30 uur in 
de Burgerzaal van het Raadhuis in Heemstede. 
Tijdens het feest wordt ook de winnaar van de 
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2014 bekend 

gemaakt. Het thema dit jaar is ‘Samenwerking’.
Alle vrijwilligers, verenigingen en organisaties 
die met vrijwilligers werken, zijn hierbij van harte 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze feestelijke 
bijeenkomst. Er is volop gelegenheid voor leuke 
ontmoetingen, muziek en lekkere hapjes en 
drankjes! Aanmelden is niet nodig: U bent van harte 
welkom!

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 
begraven is op een efficiënte en praktische 
manier te regelen aan het Serviceloket 
Begraafplaats. De dienstverlening aan 
nabestaanden is verbeterd doordat de informatie 
te verkrijgen is via één loket. Als extra service is 
een overzichtelijke brochure uitgebracht over 
de algemene begraafplaats. De brochure is 
gratis te verkrijgen bij het Serviceloket op de 

begraafplaats, bij het Raadhuis (Raadhuisplein 1) 
en te downloaden vanaf www.heemstede.nl. 
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 
hoofdingang) is geopend op werkdagen van 
09.00 uur tot 16.00 uur, tel: (023) 5280376 
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 
5479858. E-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Wanneer: Woensdag 19 november 2014 
  van 17.00-19.30 
  (prijsuitreiking 18.00 uur)

Waar: Burgerzaal, 
  Raadhuis Heemstede



Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden een openbare vergadering 
op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 
november 2014 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. 

Commissie Samenleving 
dinsdag 11 november
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 11 

november 2014
- Spreekrecht burgers
- Rekenkameronderzoek Sport gemeente 

Heemstede
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

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

Commissie Middelen 
woensdag 12 november 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 12 

november 2014
- Spreekrecht burgers
- Afsluiten elektronische weg voor het indienen 

van Wob-verzoeken (A-stuk)
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

Kennemerkust 2015 (B-stuk)
- Concept Integraal Meerjarenbeleidsplan 

Veiligheid 2015-2018 (B-stuk)
- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 13 november 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 13 

november 2014
- Spreekrecht burgers
- Presentatie advies begeleidingsgroep 

Manpadslaangebied
- Toelichting van VOF Aan het Spaarne betreffende 

deelplan Watermuziek
- Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 

Woonwijken Noordoost: Watermuziek (B-stuk)
- Ir. Lelylaan 6 (oude slot), gebruik maken van 

omgevingsvergunning voor berging en kappen 
bomen (B-stuk)

- Kruispuntdrempel H.W. Mesdaglaan - 
Eerelmanstraat (B-stuk)

- Ontwerpbestemmingsplan Havendreef (B-stuk)
- Ontwikkelingsmogelijkheden buitenplaats 

Mariënheuvel, Glipper Dreef 199 (C-stuk o.v.v. 
HBB)

- Deelname Energie in beeld (o.v.v. VVD)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 13 november 2014 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 23 oktober 2014
- Wat verder ter tafel komt

Meer weten?
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 13 november 2014 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
 
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentieverklaring (niet openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen een besluit op grond van 
  de Wob (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen verlagen van een 
  uitkering op grond van de Wet werk en 
  bijstand (niet 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. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Raadsbesluiten 30 oktober 2014
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld.
- Benoeming secretaris / plv voorzitter 

Rekenkamercommissie Heemstede 
 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen

De overige agendapunten zijn unaniem vastgesteld:
- Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018
- Verordening jeugdhulp Heemstede 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Heemstede 2015
- Verordeningen Participatiewet gemeente 

Heemstede
- Samenwerking ICT infrastructuur 
 Bloemendaal-Heemstede
- Aanpassen verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning tbv fractie-assistenten
- Wet Markt en Overheid

- Najaarsnota 2014
- Begroting 2015 Werkvoorzieningsschap 
 Zuid-Kennemerland
- Preventie - en Handhavingsplan 
 Drank en Horeca
- Herijking en harmonisatie 

kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke 
belastingen Heemstede 2015

De raad heeft besloten over 4 moties bij het 
Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
- Motie ‘Mantelzorgers verdienen meer aandacht’
 indieners: D66, PvdA, GL, CDA
 Motie aangenomen met 12 stemmen voor 
 en 8 stemmen tegen
- Motie ‘Vrijwilligers verdienen meer dan 

vrijblijvendheid’

 indieners: D66, PvdA, GL
 Motie verworpen met 9 stemmen voor 
 en 12 stemmen tegen
- Motie ‘Stimuleren van innovatie’
 indieners: PvdA, GL, D66, CDA
 Motie aangenomen met 12 stemmen voor 
 en 9 stemmen tegen.
- Motie ‘Regionale Ombudsfunctie, in het 

bijzonder in het Sociaal Domein’
 indieners: GL, PvdA, D66, HBB
 Motie aangenomen met 18 stemmen voor 
 en 3 stemmen tegen.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Nieuwe 
regelgeving
Beleidsregels Eenmalige 
koopkrachttegemoetkoming Heemstede 2014
Op 28 oktober 2014 heeft het 
college de Beleidsregels Eenmalige 
koopkrachttegemoetkoming Heemstede 2014 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 9 september 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- M. El Razouki, geboren 14-06-1988, 
 adres Korhoenlaan 63

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)



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’.




