
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 16 november 2016

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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

In deze uitgave:
- Werken bij Heemstede
- Raadsbesluiten 
 3 en 4 november

Vergadering 
gemeenteraad 

Donderdag 24 november Dinsdag 22 november
Welkomstbijeenkomst voor vluchtelingen
Platform Vluchtelingen Heemstede organiseert in 
samenwerking met Vluchtelingenwerk Heemstede 
en WIJ Heemstede een welkomstbijeenkomst voor 
nieuwe inwoners van Heemstede. 
Deze bijeenkomst is op dinsdag 22 november om 
16.00 uur in ‘De Molenwerf’, Molenwerfslaan 11 te 
Heemstede. 

Naast de nieuwe Heemstedenaren (vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning) zijn ook andere inwoners van 
harte welkom om elkaar in een ontspannen sfeer te 
leren kennen. Voor de kinderen worden verschillende 
activiteiten georganiseerd! Aanmelden kan per 
e-mail via platformvluchtelingen@heemstede.nl 
of telefonisch via 023-5288577.

Op woensdag 16 november organiseert de gemeente 
Heemstede op de Algemene Begraafplaats aan 
de Herfstlaan voor de vierde keer ‘Heemstede 
herdenkt’. Een herdenkingsavond voor overleden 
dierbaren. De begraafplaats is dan van 18.00 tot 

21.00 uur sfeervol verlicht met kaarsen en fakkels. 
Op deze avond heeft u de mogelijkheid een ster 
of hartje met een persoonlijke boodschap in de 
speciale herdenkingsboom te hangen. Het complete 
programma vindt u op www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’

Woensdag 16 november
Herdenkingsavond op begraafplaats

Bezoek zorgcentra met knuffelhond
Voor ons knuffelhondenproject zoeken wij 
vrijwilligers met een rustige, goed opgevoede 
hond om bezoeken te gaan brengen aan diverse 
zorgcentra. 

Verkoopvrijwilligers voor 
kerstmarkten
Unicef verkoopt kerstkaarten en cadeauartikelen op 
kerstmarkten en braderieën. Ons verkoopteam is op 
zoek naar enthousiaste verkoopvrijwilligers die het 
leuk vinden om in de komende winterperiode op 
verschillende markten en/of braderieën te staan.

Receptie/kantoorvrijwilliger
U ontvangt en staat senioren telefonisch te woord 
en verwerkt aanvragen voor de dienstverlenende 
activiteiten in de computer. Wij zoeken nog een 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

vrijwilliger voor woensdagmiddagen van 13.00 tot 
17.00 uur.

Meer weten over ons 
vacatureaanbod?

Meer weten?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Feest voor vrijwilligers in Heemstede
Woensdag 23 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Burgerzaal van het raadhuis in Heemstede , 
met o.a. de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2016 (thema ‘Digitale Vrijwilliger’). 
Bent u vrijwilliger in Heemstede? Dan bent u van harte welkom!



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 159A, plaatsen gevelreclame, 

wabonummer 79805, ontvangen 28 oktober 
2016

- Jan van Goyenstraat 9, wijzigen opslagruimte 
naar een zelfstandige bovenwoning op 1e en 2e 
verdieping, wabonummer 79790, ontvangen 28 
oktober 2016

- Hendrik de Keyserlaan 5, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 80145, 31 oktober 2016

- Zandvoortselaan 135, renoveren en verbouwen 
bedrijfspand met bovenwoning naar een 
pand met 2 woningen, wabonummer 80494, 
ontvangen 1 november 2016

- Glipper Dreef t.h.v. Anna Blamanlaan 1, 3, 5, 7, het 
plaatsen van een geluidsscherm en het rooien 
van 4 bomen, wabonummer 81843, ontvangen 2 
november 2016

Verleende omgevingsvergunning
- Achterweg 7D, in woongebouw Salem 3 

dagbestedingsruimte creëren, wabonummer 
49641, verzonden 7 november 2016. Een 
beroepschrift moet uiterlijk 29 december 2016 
worden ingediend (uitgebreide procedure)

- Van Merlenlaan 40, het kappen van een abeel en 
een esdoorn, wabonummer 67779, verzonden 

 11 november 2016 (reguliere procedure)
- Herenweg 109B, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 83395, verzonden 
11 november 2016 (reguliere procedure)

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevings-
vergunningen

Inloopbijeenkomst Duinpolderweg
Maandag 21 november 17-21 uur

De provincies Noord- en Zuid-Holland organiseren 
op maandag 21 november een inloopbijeenkomst 
voor het project Duinpolderweg. Tijdens de 
bijeenkomst kunt u informatie krijgen over de start 
van de Milieu EffectRapportage (MER), waarin zeven 
alternatieven worden onderzocht. Ook inwoners 

van Heemstede zijn van harte uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst. U kunt tussen 17.00 en 
21.00 uur binnen lopen in het NH Conference 
Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT 
Noordwijkerhout. Kijk voor meer informatie op 
www.noord-holland.nl/duinpolderweg.

Wij zijn op zoek naar een 

Servicemedewerker 
P&O 

voor 20 uur per week. 

Als servicemedewerker heb je een 
aandeel in de ontwikkeling van het 

team Personeel en Organisatie (P&O). 

Meer weten? Ga naar 
www.werkenbijheemstede.nl

Melding in/uitrit
Op 10 november 2016 hebben wij onze 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-en 
uitrit aan te leggen op de Dr. P.Cuyperslaan 21A 
2101BV in Heemstede.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
24 november 2016 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
De voorbereiding in de raadscommissies vindt plaats 
op 15, 16 en 17 november 2016. Daarom is deze 
agenda onder voorbehoud.

- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 24 november 2016
- Vragenuur

- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019
- Vangnetuitkering Participatiewet 2016
- Nota Bodembeheer regio IJmond
- Intrekken Verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 24 november 2016
- Wat verder ter tafel komt

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

Raadsbesluiten 3 en 4 november 2016
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Amendementen
Aangenomen:
- Financiering Plan van Aanpak Manpadslaangebied
- Verworpen
- Startbudget ontwikkeling Haven
- Daadkrachtig aan de slag met de nota 

duurzaamheid 2016-2020

Programmabegroting 2017 en 
meerjarenbegroting 2018-2020
De begroting is vastgesteld met 18 stemmen 
voor en 2 stemmen tegen.
- Voor stemden de fracties van HBB, D66, VVD, 
 CDA, PvdA
- Tegen stemde de fractie van GL

Eerste begrotingswijziging 2017
De eerste wijziging is vastgesteld met 18 stemmen 
voor en 2 stemmen tegen.
- Voor stemden de fracties van HBB, D66, VVD, 

CDA, PvdA
- Tegen stemde de fractie van GL

Moties
Aangenomen:
- Succesvolle participatie
- Onderzoek afschaffen welstandsbeleid
- Transparante financiering burgerinitiatieven
- Meerjarige financiering fietsenstalling station
- Incidentele middelen voor personele capaciteit
- Smart mobiliteit
- Geen kind van de ‘ruimte’ rekening
- Consistente begrotingsopzet
- Het beste idee voor Heemstede
- BABS voor één dag
- Aan de slag met Big Data
- Evenementenweek

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
3 en 4 november 2016
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

Rectificatie
Op 15 november 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
(gerectificeerde) vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging “Jan van Goyen” voor het 
organiseren van “Sint op het dak” in de Jan van 
Goyenstraat op zaterdag 19 november 2016. 
De rectificatie betreft alleen de datum.
Ten behoeve van het bovenstaande is 
tevens, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven voor het afsluiten van één 
rijrichting van de Jan van Goyenstraat vanaf 16.30 
uur en voor het afsluiten van de gehele Jan van 
Goyenstraat (tussen de Lucas van Leydenlaan en het 
Adriaan van Ostadeplein) van 17.00 tot 18.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Evenement: Sint op het dak



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u 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 digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
Op 10 november 2016 zijn in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
onderstaande fietswrakken verwijderd:
- Zandvoorter Allee t.h.v. huisnummer 13: een 

zwarte herenfiets, merk Ranger, met slag in 
voorwiel

Zandvoortselaan ter hoogte van huisnummer:
- 67, een groene damesfiets, merk Gazelle, met 

platte banden
- 101, een zwarte kinderfiets, merk Isis, met platte 

banden
- 101, een zwarte damesfiets, merk Gazelle, met 

platte banden
- 101, een zwarte damesfiets, merk Old Dutch 

Classic, met platte banden
- 119, een groene herenfiets, merk Batavus, met 

platte banden

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen die periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze actie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Vaartuig in Ringvaart zonder vergunning
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 7 november 2016 het volgende vaartuig 
aangetroffen:
- Een witte naamloze kajuitboot, met een rood 

zeil voorzien van de tekst Gold Republic, in de 
Ringvaart ter hoogte van de volkstuinen aan het 
Anna Teding van Berkhoutpad

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 21 november 2016 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 publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.




