
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 november 2013

In deze uitgave:
- Vrijwilligersfeest Heemstede
- Vergadering commissie 
 bezwaarschriften
- Agendatips

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

Volg ons op 
Twitter of Facebook

Intocht Sinterklaas 
zaterdag 16 november
LET OP! Ontvangst niet bij raadhuis

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. 
De Sint komt dit jaar niet naar het raadhuis. 
Burgemeester Marianne Heeremans zal de Sint 
bij de haven welkom heten.

Na ontvangst aan de haven 
gaan Sinterklaas en de pieten 
direct naar het centrum van 
Heemstede en gaan niet net als voorgaande jaren 
eerst naar het raadhuis. De Sint zal vervolgens op 
vier plekken stoppen voor een ontmoeting met de 
kinderen.








































 















 

2 december 20.00 uur: 
Informatieavond Duurzaam bouwen
Op maandag 2 december houdt de 
gemeente Heemstede in samenwerking met 
het Duurzaam Bouwloket een informatieavond 
over alle mogelijkheden van duurzaam bouwen. 
Bent u van plan binnenkort te verbouwen? Of 
kunt u tips gebruiken over met welke ingrepen 
u energie bespaart of energie kunt opwekken? 
Wilt u meer weten over de nieuwe subsidie voor 
isolatiebesparende maatregelen? Kom dan zeker 
langs en zet de datum vast in uw agenda!

U kunt zich op deze avond inschrijven voor het 
laten maken van een thermografische foto (geeft 
de warmteverliezen van uw huis weer). Ook kunt u 
vragen stellen aan de aanwezige ondernemers die 
hun relevante producten presenteren. De toegang 
is gratis.

Heemstede is aangesloten bij het 
Duurzaam Bouwloket. Kijk voor meer informatie op 
www.duurzaambouwloket.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Binnenweg 73 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 8319, ontvangen 29 oktober 2013. 
- Meer en Boslaan 23 het kappen van 1 berk en 
 1 thuja wabonummer 8323, ontvangen 
 29 oktober 2013. 
- Wagnerkade 75 het kappen van 1 leylandcipres 

wabonummer 8109, ontvangen 20 oktober 2013. 
- Herenweg 126 het kappen van 1 kastanjeboom 

wabonummer 8342, ontvangen 1 november 
2013. 

- Havenstraat 43 het kappen van 1 larix 
wabonummer 8345, ontvangen 31 oktober 2013. 
Van Merlenlaan 1 het plaatsen van zonnepanelen 
wabonummer 8389, ontvangen 30 oktober 2013.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen carport wabonummer 7865, 

ontvangen 26 september 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen carport wabonummer 7865, 
ontvangen 26 september 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Eerelmanstraat 12 het kappen van 1 taxus 

wabonummer 7730, verzonden 8 november 
2013. 

- Laan van Insulinde 34 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7547, verzonden 8 november 2013. 

- Binnenweg 162 het kappen van 1 es 

wabonummer 7861, verzonden 8 november 
2013.

- Landzichtlaan 11 het kappen van 1 spar 
wabonummer 7856, verzonden 8 november 
2013. 

- Havenstraat 43 het kappen van 1 larix 
wabonummer 8345, verzonden 8 november 
2013. 

- Meer en Boslaan 23 het kappen van 1 berk en 
 1 thuja wabonummer 8323, verzonden 
 8 november 2013. 
- Zandvoortselaan 51 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 6596, verzonden 
 8 november 2013. 
- Binnenweg 73 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 8319, verzonden 8 november 
2013. 

- Herenweg 126 het kappen van 1 kastanjeboom 
wabonummer 8342, verzonden 8 november 
2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Agendatips!
 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 

 Vrijwilligersfeest Heemstede
 Woensdag 27 november 17.00 uur

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

Bent u vrijwilliger in Heemstede? 
Kom 27 november naar het feest in het Raadhuis!
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor vrijwilligers als blijk van waardering 
voor hun enthousiasme en inzet. Dit jaar is dat 
op woensdag 27 november 2013 van 17.00 uur 
tot 19.30 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis van Heemstede. 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief van 
de gemeente Heemstede, nodigt vrijwilligers, 
verenigingen, clubs en organisaties die met 

vrijwilligers werken van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn en op feestelijke wijze stil te staan 
bij al het vrijwilligerswerk dat in en om Heemstede 
wordt verricht. Tijdens het feest zal om 18.00 uur 
de Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2013 worden 
uitgereikt. De jaarlijkse prijs wordt dit jaar uitgereikt 
voor de ‘Onmisbare Vrijwilliger’. U hoeft zich vooraf 
niet aan te melden voor het feest. 
Kijk voor meer informatie op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Groenbeleidsplan 
Bij besluit van 22 oktober 2013 de raad het 
Groenbeleidsplan Heemstede 2014 vastgesteld. 
Het Groenbeleidsplan treedt met ingang van 21 
november 2013 in werking. 

Gladheidbestrijdingsplan
Bij besluit van 22 oktober 2013 heeft het college het 
Gladheidbestrijdingsplan 2013 - 2014 vastgesteld. 
Het Gladheidbestrijdingsplan treedt met ingang 
van 21 november 2013 in werking. Per diezelfde 
datum is het Gladheidbestrijdingsplan 2012 - 2013 

ingetrokken. 
Het Gladheidbestrijdingsplan en het 
Groenbeleidsplan liggen tot en met 5 februari 2013 
ter inzage op het gemeentehuis. De regelingen zijn 
na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Nieuwe plannen

Evenement: Kerstmarkt Wilhelminaplein
Op 4 november 2013 heeft de burgemeester 
besloten een vergunning te verlenen aan de 
Stichting Community Service Rotary Heemstede 
voor het houden van een kerstmarkt op het 
Wilhelminaplein op zondag 15 december 2013 
van 12.00 uur tot 18.00 uur. Ook is toestemming 
gegeven voor een wegafsluiting van het 

Wilhelminaplein op zondag 15 december 2013 van 
08.00 uur tot 20.00 uur. De route Nic. Beetslaan naar 
Voorweg en Achterweg en de route Camplaan naar 
Cloosterweg blijft vrij toegankelijk.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Provinciënlaan 172 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 5 november 2013).

 

Het besluit ligt vanaf 14 november 2013 zes weken 
ter inzage. U kunt hiertegen in bezwaar. 
Door het indienen van een bezwaar wordt dit 
besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang 
kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 

een voorlopige voorziening vragen aan de president 
van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 
1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening moeten 
griffierechten worden betaald.



Bestemmingsplan Centrum en omgeving Heemstede 
Eerste gedeeltelijke herziening
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 
31 oktober 2013 het bestemmingsplan ‘Centrum 
en omgeving, eerste gedeeltelijke herziening’, 
digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPgh1centrumeo-0201, heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de bouwvlakken van de 
percelen Kees van Lentsingel 1 en Van Wijkplein 10, 
11, 14 en 15. 

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, 
klik op ‘STRI2008/2012’, en klik vervolgens op de IDN 

van dit plan (NL.IMRO.0397.BPgh1centrumeo-0201).
Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts 
met ingang van 14 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 
onze website. 

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 15 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 ‘Centrum en 
omgeving, eerste gedeeltelijke herziening’ 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’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 november 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de herziening van een 
  besluit betreffende de indicatie voor hulp 
  bij het huishouden en PGB 
  - niet openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de afwijzing van een 
  aanvraag om een uitkering op grond van 
  de BBZ – niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een dakkapel op het achtergevel-
  dakvlak van de Blekersvaartweg 26 
  - openbaar - 

Dit 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.




