
Vanaf woensdag 12 november worden de 
verkeerslichten vervangen op het kruispunt 
Heemsteedse Dreef – César Francklaan – 
Pieter Aertszlaan. Hiertoe zal een tijdelijk 
verkeersregelinstallatie worden geplaatst. Om 
het werk op een veilige en verantwoorde wijze 
uit te kunnen voeren, wordt het verkeer op de 
Heemsteedse Dreef, César Francklaan en de Pieter 
Aertszlaan via één rijstrook naar het kruispunt 
geleid. Wij verwachten dat deze gewijzigde 
situatie op piektijden tot verkeershinder kan 
leiden. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door het bedrijf Klaver Infratechniek en duren naar 
verwachting tot half december 2014.
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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

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk!

In deze uitgave:
- Haarlem 105 nu ook in 
 Heemstede 
- Omgevingsvergunningen
- Vacature bosmedewerker

Aantal haltes op Heemsteedse Dreef vervallen
Lijn 140 wordt snelle R-Netbuslijn 340
Vanaf 14 december verandert de dienstregeling 
van de bussen die onder andere door Heemstede 
rijden. De belangrijkste wijziging is dat buslijn 
140 (Haarlem-Heemstede-Hoofddorp-Uithoorn) 

Vervanging verkeerslichten kruispunt 
Heemsteedse Dreef 

overgaat in lijn 340. Deze hoogwaardige 
R-Netbuslijn blijft dezelfde route rijden maar 
gaat vaker en sneller rijden. Dit betekent dat u 
op werkdagen ongeveer om de zeven minuten 
een bus kunt verwachten. Om de snelheid en 
de frequentie van lijn 340 te verhogen, vervallen 
een aantal haltes op de gehele lijn. In Heemstede 
zijn dat de haltes Zandvaartkade, Lanckhorstlaan 
en César Francklaan. De overige haltes worden 
gemoderniseerd en voorzien van dynamische 
reisinformatie.
Openbaar vervoer valt niet onder de taken van 
de gemeente, maar aangezien de wijzigingen 
gevolgen hebben voor onze inwoners delen wij 
deze informatie van Connexxion graag met u. Heeft 
u vragen over de nieuwe dienstregeling of buslijn, 
kijk dan op www.connexxion.nl of www.rnet.nl.

Heemstede Herdenkt
Woensdag 19 november 2014

Op woensdagavond 19 november wordt op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan voor 
de tweede keer ‘Heemstede herdenkt’ georganiseerd. De sfeervol verlichte begraafplaats is dan 
van 18.00 - 21.00 uur open voor publiek.

Programma
18.00 - 19.15 uur Harpiste Mariska Pool speelt 
 bij de urnenmuur
19.30 uur Eerste herdenkingsdienst in 
 de aula o.l.v. Pieter Terpstra 
 m.m.v. koor Voci Vivaci
20.00 - 20.30 uur  Harpiste Mariska Pool speelt 
 bij de urnenmuur
20.30 uur Tweede herdenkingsdienst in 
 de aula o.l.v. Pieter Terpstra 
 m.m.v. koor Voci Vivaci 
21.00 uur  Einde Heemstede Herdenkt
De gehele avond wordt op wisselende locaties 
gitaar en zang verzorgd door Ricardo Kolleman



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johannes Vermeerstraat 31 het kappen van 1 

boom wabonummer 16550, 
 ontvangen 27 oktober 2014. 
- Wipperplein 3 het wijzigen van de voorgevel 

wabonummer 16649, 
 ontvangen 27 oktober 2014. 
- Lucas van Leijdenlaan 12 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 16650, 
 ontvangen 29 oktober 2014. 
- Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o. het herinrichten 

van de Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o. met een 
speelvoorziening wabonummer 16975, 

 ontvangen 6 november 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Pieter Aertszlaan 11 het kappen van 1 berk en 
 1 pruimenboom wabonummer 16421, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Einthovenlaan 18 het kappen van 
 4 naaldbomen wabonummer 15965, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Prinsenlaan 26 het kappen van 1 amberboom 

wabonummer 15945, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Glipperweg 3 het kappen van 9 esdoorns, 

8 dennen en 2 eiken wabonummer 15682, 
verzonden 7 november 2014. 

- Glipper Dreef 199 het kappen van 5 eiken en 
 1 es wabonummer 16422, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Jeroen Boschlaan 25 wijziging voorgevel 

en constructieve wijzigingen aanbrengen 
wabonummer 15738, 

 verzonden 7 november 2014. 
- Spaarnzichtlaan 2A het aanpassen van de 

toegangspoort wabonummer 16054, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Johannes Vermeerstraat 31 het kappen van 
 1 boom wabonummer 16550, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Herman Heijermanslaan 15 het kappen van 
 1 plataan wabonummer 16126, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Vechtlaan 9 het kappen van 1 naaldboom 

wabonummer 16133, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Cruquiusweg N201 het vervangen van een 

bestaande hardhouten damwand door 
een stalen damwand wabonummer 14138, 
verzonden 7 november 2014.

- Zandvoorter Allee 47 het kappen van 
 1 denneboom wabonummer 16337, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Hugo de Vriesplein 4 het kappen van 2 coniferen 

en toppen van 1 populier wabonummer 16426, 
verzonden 7 november 2014. 

- Hendrik de Keyserlaan 1a het bouwen van een 

woonhuis wabonummer 15055, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van 
 een luchtbehandeling installatie en 
 airco wabonummer 12708, 
 verzonden 7 november 2014. 
- Lucas van Leijdenlaan 12 het uitbreiden van 
 een woonhuis wabonummer 16650, 
 verzonden 7 november 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o. het herinrichten 

van de Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o. met een 
speelvoorziening wabonummer 16975, 
ontvangen 6 november 2014. 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)
- Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o. het herinrichten 

van de Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o. met een 
speelvoorziening wabonummer 16975, 
ontvangen 6 november 2014. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verwijdering boottrailer 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen:
- Een boottrailer met kenteken 29-VB-TJ, op in de 

groene strook achter het stroomverdeelstation 
aan de Dinkellaan in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 

andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Om verder misbruik van het kenteken te voorkomen 

is de boottrailer verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar de boottrailer ophalen bij de 
milieustraat aan de Cruquiusweg 47 tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

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

Goed afsluiten? 
Sleutel omdraaien!

• doe deuren en ramen op slot
• laat de sleutel niet in de 

deur zitt en
• zorg voor goede sloten

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
M
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Haarlem 105RTV wordt nieuwe lokale 
omroep in Heemstede
Op het gemeentehuis in Heemstede werd 
vorige week een bijzondere samenwerking 
tussen de gemeenten Haarlem en Heemstede 
bezegeld. Beide gemeenten gaan met één 
publieke omroep verder: Haarlem 105 gaat 
als streekzender voor Haarlem en Heemstede 
functioneren. Dat betekent dat er op radio, 
televisie, website en sociale media ook 
specifiek aandacht wordt besteed aan 
Heemstede. 

De burgemeester van Heemstede, Marianne 
Heeremans: “De samenwerking biedt nieuwe 
kansen. Naast het radio- en tv-aanbod op landelijke 
en provinciale schaal, hebben we nu ook weer een 
omroep die de regio bedient. Een omroep die in zijn 
omvang klein genoeg is om het lokale nieuws te 
brengen en groot genoeg om voor continuïteit te 
zorgen.” 
Zodra de frequentie van de radiozender bekend is, 
laten wij u dit weten. De radio-uitzendingen zijn via 
www.haarlem105.nl te beluisteren.

Werken en wonen midden in het groen?
Heemstede zoekt een Bosmedewerker voor 36 uur per week (schaal 5). 
Samen met je directe collega houd je aan de hand van een beheerplan het bos van 80 hectare 
schoon en gezond. Je begeleidt vrijwilligers, je beantwoordt vragen en geeft uitleg aan bezoekers. 
Interesse? Kijk voor meer informatie op www.werkenbijheemstede.nl. Je kunt hier ook direct solliciteren.



Nieuwe regelgeving
Gladheidbestrijdingsplan 2014-2015
Op 7 oktober 2014 heeft het college het 
Gladheidbestrijdingsplan 2014-2015 vastgesteld. 
Hiermee is het Gladheidsbestrijdingsplan 2013-2014 
vervallen.
Op onze gemeentelijke website www.heemstede.nl 
onder het kopje Wonen > Leefbaarheid leest u het 

nieuwe Gladheidsbestrijdingsplan als pdf bestand.

Verordening op de ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning Heemstede 2014
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
Heemstede 2014 vastgesteld. Hiermee is de 

Verordening op de ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning, zoals vastgesteld door de raad 
op 27 februari 2003 vervallen. 

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

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’.




