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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

Toegangskaarten 
Herfstbal Kinderboerderij 

uitverkocht

In deze uitgave:
- Commissievergaderingen
- Raadsbesluiten
- Handhavingsacties

Intocht Sinterklaas zaterdag 14 november
Op zaterdag 14 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. Bij 
de haven zal een podium worden neergezet waar 
diverse dansoptredens worden verzorgd door 
dans & balletstudio Jolein en waar de kinderen 
bij Sinterklaas kunnen komen. Hierna vervolgt 
Sinterklaas zijn weg naar de Raadhuisstraat/
Binnenweg. 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 op de Binnenweg 97-101. 

‘Heemstede herdenkt’ op woensdag 
18 november
Op woensdag 18 november organiseert 
de gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan voor de derde 
keer een herdenkingsavond voor overleden 

Foto: Hermi Hagendijk-Burlage

Kijk voor meer informatie en openingstijden op 
www.wch.nl.

Aangepaste aanvangstijd op 
vrijdag 6 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 5 november 
2015 om 20.00 uur en voortgezet op vrijdag 
6 november te 11.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda staat de Programmabegroting 2016 
en de Eerste Begrotingswijziging 2016

Verwacht tijdschema:
5 november 20.00 tot uiterlijk 23.00 uur
 Algemene Beschouwingen Raad en 
 indienen van amendementen en 
 moties

Vergadering gemeenteraad
6 november 11.00-12.00 uur
 Reactie van het College op de 
 Algemene Beschouwingen en 
 advisering bij de ingediende 
 amendementen en moties

 12.00-14.00 uur 
 Schorsing
 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur
 Debat en stemmingen

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 

dierbaren. De begraafplaats is dan van 
18.00 tot 21.00 uur sfeervol verlicht met 
kaarsen en fakkels. Gedurende de avond 
bestaat de mogelijkheid om een ster of hartje 
met een persoonlijke boodschap in de speciale 
herdenkingsboom te hangen. 

Onder andere zal het koor Voci Vivaci passende 
muziek ten gehore brengen. Om 19.00 en 20.00 
uur vindt in de aula een herdenkingsdienst plaats 
waar Pieter Terpstra zal spreken. De bijeenkomst 
wordt ingeleid door wethouder Heleen Hooij 
(Openbare Ruimte). Er wordt een kopje koffie, thee 
of chocolademelk aangeboden. 

Het complete programma vindt u op 
www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’



Nieuwe regelgeving
Gedragscode Integriteit Burgemeester en 
Wethouders gemeente Heemstede 
Op 24 september 2015 heeft de raad de 
Gedragscode Integriteit Burgemeester en 
Wethouders gemeente Heemstede vastgesteld. 
Hiermee komt de Gedragscode bestuurders 
(vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) 
te vervallen. 

Gedragscode Integriteit Volksvertegen-
woordigers gemeente Heemstede 2015
Op 24 september 2015 heeft de raad de 
Gedragscode Integriteit Volksvertegenwoordigers 
gemeente Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee 

komt Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij 
raadsbesluit van 25 september 2003) te vervallen.

Regeling budgetbeheer gemeente 
Heemstede 2015
Op 6 oktober 2015 heeft het college de 
Regeling budgetbeheer gemeente Heemstede 
2015 vastgesteld. Hiermee komt de Regeling 
Budgetbeheer Gemeente Heemstede 2013 te 
vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.offi  cielebekendmakingen.nl.

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• doe deuren en ramen op slot

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

Per 28 oktober 2015: 
- J. Overduin, geboren op 11-02-1975, Res 

Novaplein 29

Per 16 oktober 2015: 
- R.D. Weigold, geboren op 19-12-1978, 

Zandvoortselaan 75
- M.M. Weigold, geboren op 27-09-1995, 

Zandvoortselaan 75
- K.D. Weigold, geboren op 09-04-1999, 

Zandvoortselaan 75

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie 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).
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).

Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Marktverordening Heemstede 2015
- Beleidsplan bruggen en beschoeiingen 
- Najaarsnota 2015
- Benoeming plv lid raadscommissie Ruimte

Raadsbesluiten 29 oktober 2015

Uitschrijvingen uit basisregistratie personen

Toegangskaarten 
Herfstbal Kinderboerderij 
uitverkocht
De toegangskaarten voor het Herfstbal bij 
kinderboerderij ’t Molentje op zaterdagavond 
7 november zijn uitverkocht. Op de avond zelf 
is er ter plaatse ook geen kaartverkoop.

Alle besluiten zijn unaniem vastgesteld.

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

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen 
over opvoeden en opgroeien in Heemstede 
kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis 
over opvoeding en opgroeiende kinderen bij 
elkaar. De medewerkers weten de weg naar 
de juiste instantie en helpen u graag bij het 
vinden van het antwoord op uw vragen.

Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag: 09.00-12.00 uur
woensdag:14.00-17.00 uur
vrijdag gesloten

Alles over 
opvoeden en 
opgroeien

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Spaarnzichtlaan 9, het maken van 

gevelopeningen en wijzigen begane grondvloer, 
wabonummer 29317, ontvangen 16 oktober 2015

- Linge 54, het plaatsen van een steiger, 
erfafscheiding, berging, wijzigen achtergevel en 
verhogen dak, wabonummer 29368, 

 ontvangen 20 oktober 2015
- Glipperweg 29, plaatsen dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, wabonummer 29283, 
ontvangen 14 oktober 2015

- Van Merlenlaan 37, het kappen van een boom, 
wabonummer 29370, ontvangen 20 oktober 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hugo de Vriesplein 4, het aanpassen van 

de draagconstructie, wabonummer 26974, 
verzonden 26 oktober 2015

- Crayenestersingel 12, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
28534, verzonden 29 oktober 2015

- Leidsevaartweg 27, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 26899, 

 verzonden 29 oktober 2015
- IJssellaan 15, constructieve doorbraken in een 

woonhuis, wabonummer 27892, 
 verzonden 29 oktober 2015
- Zandvoortselaan 159C, het plaatsen van een luifel 

en reclame, wabonummer 29038, 
 verzonden 29 oktober 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.



Agenda’s
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden in november een openbare 
vergadering 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.

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 10 november
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

10 november 2015
- Spreekrecht burgers
- Vangnetuitkering Participatiewet 2015 (B-stuk)
- Cultuurnota ‘Verbinding met Cultuur’ 2016 t/m 

2019 (B-stuk)
- Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019 (B-stuk)
- Verwervingsstrategie doelgroepenvervoer 

(B-stuk)
- Rapportage Sociaal Domein (januari 

t/m juni 2015; Q1 en Q2) (C-stuk) 
(ovv D66, GroenLinks, PvdA en VVD)

- Klantonderzoek Wmo 2014 (C-stuk) (ovv PvdA)
- Vaststelling subsidie 2014 Stichting CASCA 

(C-stuk) (ovv VVD) 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Sociaal Domein
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst november 2015
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 
woensdag 11 november
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 11 november 2015
- Spreekrecht burgers
- Presentatie economische foto
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

Kennemerkust 2016 (B-stuk)
- Intrekken Exploitatieverordening 1971 (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 12 november
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 12 november 2015
- Spreekrecht burgers
- Johan Wagenaarlaan varianten voorlopig 

ontwerp (B-stuk)
- (geactualiseerde) Inventarisatie ontwikkeling 

herziening bestemmingsplan landgoederen en 
groene gebieden (B-stuk)

- Samenwerkingsovereenkomst R-net 
haltevoorzieningen (C-stuk o.v.v. GroenLinks)

- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- 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. U 
kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen met 
behulp van de computer in de publiekshal van het 
raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl 

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 12 november 2015 
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 12 november 2015
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 15 oktober 2015
- Wat verder ter tafel komt

Handhavingsacties
Verwijdering fietsen Provinciënwijk, 
Heemsteedse Dreef en Raadhuisplein
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen in de Provinciënwijk, 
op de Heemsteedse Dreef en op het Raadhuisplein:

Ter hoogte van flat Blauwmees, Zeelandlaan:
- Een blauwe herenfiets , merk Sparta;
- Een blauwe kinderfiets, merk Dinosaurus;
- Een witte kinderfiets, merk Popal;
- Een grijze herenfiets, merk Easy Bike;
- Een blauwe herenfiets, merk Kopra;
- Een blauwe damesfiets, merkloos;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van flat Groenling, Overijssellaan:
- Een oranje/blauwe kinderfiets, merk Batavus;
- Een groen/witte damesfiets, merk Union;
- Een grijze herenfiets, merk Pointer;
- Een grijze damesfiets, merk Everbike;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van flat Geelgors, Overijssellaan:
- Een paars/grijze damesfiets, merk Batavus;
- Een zwarte damesfiets, merk Limit;

Ter hoogte van flat Blauwvink, Overijssellaan:
- Een goud/blauwe kinderfiets, merkloos;
- Een zwart/grijze herenfiets, merk Limit;

Ter hoogte van Heemsteedse Dreef 37:
- Een roze/groen kinderfiets, merk Trail;
- Een roze/grijs herenfiets, merk Apache;
- Een rode damesfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van Heemsteedse Dreef 39:
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus;
- Een zwarte herenfiets, merk Kronan;

Ter hoogte van Raadhuisplein 1:
- Een zwarte damesfiets, merk Edwards. 

Bovengenoemde fietsen staan al geruime tijd met 
één of meerdere lekken banden dan wel andere 
rijtechnische gebreken op de openbare weg.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijke verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeesters en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 

weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 Heemstede tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering vaartuig Leidsevaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede hebben het volgende 
vaartuig aangetroffen:
- een naamloze witte kunststof boot, in de 

Leidsevaart, ter hoogte van Leidsevaartweg 53.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is weggehaald, wordt het vaartuig 
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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen



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’.




