
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 november 2013

In verband met Sinterklaas
is de publieksbalie op 

donderdag 5 december 
vanaf 17.00 uur gesloten.

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

‘Heemstede herdenkt’ 
op vrijdag 22 november
Op vrijdag 22 november organiseert de 
gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan een 
herdenkingsavond. Hier kunt u gezamenlijk 
uw overleden dierbaren herdenken. 

De begraafplaats is voor die gelegenheid sfeervol 
verlicht en extra geopend van 18.00 tot 21.00 uur. 
Tussen 19.00 en 19.45 uur vindt in de aula een 
herdenkingsdienst plaats waar Aart Mak zal spreken 
en het Koperkwartet 5Beaufort passende muziek 
ten gehore zal brengen. Iedereen is van harte 
welkom op deze avond; aanmelden is niet nodig. 
Houd wel rekening met beperkte zitruimte in de 
aula.

Komt u met de auto? In verband met de verwachte 
grote publieke belangstelling adviseren wij u te 
parkeren op één van de parkeervoorzieningen aan 
de Sportparklaan. Kijk voor meer informatie over het 
programma op www.heemstede.nl/nieuws.

 Als inwoner van Heemstede heeft u 
ongetwijfeld vernomen dat Heemstede sinds 
enige tijd geteisterd wordt door een reeks van 
vernielingen aan geparkeerde auto’s. Er zijn 
banden lek geprikt, ruiten vernield en auto’s 
bekrast. De meeste vernielingen vinden laat in 
de nacht plaats, in verschillende wijken en op 
verschillende dagen.
 
Uiteraard hebben de gemeente en de politie 
vanaf het begin geprobeerd de vernielingen te 
stoppen en de dader(s) te pakken. Dat is helaas nog 
niet gelukt. Spoedoverleg tussen het Openbaar 
Ministerie, de politie en de gemeente heeft ertoe 
geleid dat de inspanningen om de dader(s) te 
pakken worden geïntensiveerd. Onderdeel daarvan 

is dat wij iedereen verzoeken extra alert te zijn op 
opvallende zaken en deze direct te melden aan 
de politie. U kunt hiervoor gebruik maken van het 
algemene politienummer 0900-8844 maar óók van 
het noodnummer 112.
Daarnaast zal de gemeente een aantal 
slachtoffers benaderen met de vraag of zij 
belangstelling hebben voor de plaatsing van een 
dashboardcamera in hun auto. Hiervoor werkt de 
gemeente samen met het bedrijf Eyeonfly. We 
hopen dat dit preventief werkt en de mogelijkheden 
vergroot de dader(s) te identificeren en de schade 
te verhalen.
 
Andere suggesties om de vernielingen te stoppen 
kunt u melden bij postbusveiligheid@heemstede.nl.

Vernielingen aan auto’s in Heemstede

Begraafplaats Herfstlaan 3

Agendatips!
 Heemstede herdenkt

 Vrijdag 22 november 19.00-21.00 uur 
 Begraafplaats Herfstlaan

 Vrijwilligersfeest Heemstede
 Woensdag 27 november 17.00 uur
 Burgerzaal Raadhuis

 Vergadering gemeenteraad
 Donderdag 28 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis 

 Duurzaam bouwloket 
 Maandag 2 december 20.00 uur Raadhuis

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

Wethouders in de wijk: 
vrijdag 22 november
Een keer in de twee maanden houden de 
wethouders een inloopspreekuur ‘in de wijk’. Op 
een steeds wisselende locatie in Heemstede kunt u 
dan in gesprek gaan met Jur Botter, Christa Kuiper 
en Pieter van de Stadt. Een afspraak maken is niet 
nodig, u kunt gewoon binnenlopen. 

Op vrijdag 22 november zijn de wethouders 
tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig in het Spaarne 
Ziekenhuis aan de Händellaan. U wordt van harte 
uitgenodigd om langs te komen en van gedachten 
te wisselen met de wethouders!



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoorter Allee 18 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 8424 ontvangen 3 
november 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 3 het kappen van 1 wilg 
wabonummer 8424, ontvangen 4 november 
2013. 

- Zernikelaan 5 het plaatsen van een dakopbouw 
wabonummer 8427, ontvangen 4 november 
2013. 

- Zandvoorter Allee 23 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 8432, ontvangen 4 november 
2013. 

- Zandvoorter Allee 15 het kappen van 4 
naaldbomen wabonummer 8479, ontvangen 7 
november 2013. 

- Dinkellaan 16 het kappen van 1 boom 
wabonummer 8510, ontvangen 7 november 
2013. 

- Johannes Vermeerstraat 20 het kappen van 1 
eik wabonummer 8512, ontvangen 5 november 
2013. 

- Herenweg 126H het kappen van 1 eik 
wabonummer 8391, ontvangen 1 november 
2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Kerklaan 27A het wijzigen van een gevel en 

reclame wabonummer 7663, ontvangen 2 
oktober 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.

- Zandvoorter Allee 6 het plaatsen van een 
balkonhek op de erker wabonummer 8057, 
ontvangen 16 oktober 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)
- Binnenweg 129 het gedeeltelijk verbouwen van 

een winkel naar 3 appartementen en verhogen 
dak wabonummer 7017, ontvangen 3 september 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Nijverheidsweg 24 het plaatsen van een 

tijdelijke Portacabin unit voor maximaal 3 jaar 
wabonummer 7181, verzonden 15 november 
2013. 

- Franz Schubertlaan 42 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 7020, verzonden 15 
november 2013. 

- Johannes Vermeerstraat 11 het vergroten 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 7946, verzonden 15 november 
2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Toetreding gemeente Heemstede tot de Gemeenschappelijke 
Regeling ‘Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland’
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat het op 11 december 2013 zal 
toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Op 31 
januari 2013 heeft de raad hiervoor toestemming 
verleend. De raad heeft daarmee ingestemd 
met het oprichten door de colleges van de 
gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en 

Heemstede van een Gemeenschappelijke Regeling 
ter bestuurlijke voorbereiding van de uitvoering 
van projecten die (mede) worden betaald uit het 
Regionaal Mobiliteitsfonds. De Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland treedt 
met ingang van 1 december 2013 in werking. 

Een exemplaar van het besluit, inclusief de tekst 

van de regeling, en het toestemmingsbesluit 
van de raad ligt met ingang van 21 november 
voor een periode van 6 weken ter inzage op 
het gemeentehuis van Heemstede. Het besluit 
is ook digitaal te raadplegen via de website 
www.heemstede.nl. De regelingen zijn na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 
Deze verklaring heeft betrekking op de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het gebruik van het 
gebouw van de Wabo-scouting in het Wandelbos 
Groenendaal (adres: Groenendaal 6) ten behoeve 
van het incidenteel faciliteren van televisieopnames 
en buitenschoolseopvang in de vakantieperiodes 
(2 à 3 keer per week tussen 10.30 en 15.30 uur) in 
afwijking van het bestemmingsplan Landgoederen 
en Groene Gebieden.

De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 
donderdag 21 november 2013 gedurende 6 
weken voor eenieder ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVgroenend6-0101). Ook liggen de ontwerpen 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (tot en 
met woensdag 1 januari 2014) kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning indienen. Zie kader 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer G. Klaassen, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485765 of e-mail 
gklaassen@heemstede.nl.

Als een onbekende in uw woning is geweest 
en uw spullen heeft doorzocht, geeft dat een 
onveilig gevoel. Het nemen van preventieve 
maatregelen (goed hang- en sluitwerk of 
verlichting) voorkomt woninginbraak, en 
maakt uw woning veiliger. 

Wij willen minder inbraken in onze gemeente. 
Daarom sluiten wij aan bij de landelijke campagne 
‘Laat de inbreker in de kou staan’. De gemeente 
Heemstede vraagt al haar inwoners maatregelen 
tegen woninginbraak te nemen. Alleen samen laten 
we namelijk de inbreker in de kou staan. Daarom:

1.  Doe deuren en ramen op slot. Laat de sleutel er 
niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

2.  Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. 
Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik 
een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp 
niet. 

3.  Doe nooit zomaar open voor onbekenden. 
Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstand-

 houder. Bij verdachte situaties belt u 112.

De komende donkere periode leest u in 
HeemstedeNieuws en op onze website regelmatig 
tips over hoe u de inbreker in de kou kan laten 
staan. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website 
voor informatie over het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners. 



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’.

Omgevingsvergunning kindertuin en generatietuin in 
Wandelbos Groenendaal
Bekendmaking
Ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 
2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat 
met ingang van donderdag 21 november 2013 
gedurende zes weken ter inzage ligt de op 12 
oktober 2012 verleende omgevingsvergunning 
voor het gebruik van een perceel grond in 
het Wandelbos Groenendaal als kindertuin en 
generatietuin en het ten behoeve van deze functie 
bouwen van een schuur, kas en gereedschapschuur 

in afwijking van het bestemmingsplan 
Landgoederen en Groene Gebieden.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende 
stukken en de verklaring van geen bedenkingen 
zijn digitaal te raadplegen op de websites www.
heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0397.OVkimt-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep of schorsing
Zie kader ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Haarlem.  Voor nadere informatie over 
het besluit kunt u zich tot de heer G. Klaassen (023 – 
5485765) wenden.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
vaartuig aangetroffen in de Glipper Zandvaart ter 
hoogte van de Patrijzenlaan hoek Korhoenlaan. Dit 
vaartuig is aangelegd aan grond dat in eigendom is 
van de gemeente.

Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van 
de Verordening openbaar water Heemstede). 

Tevens staat het vaartuig vol met water en is geheel 
begroeid met algen (verwaarloosd).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 27 november 2013 de gelegenheid om 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen dan 
wel een ligplaats in te nemen met waar dit met 
een vergunning wel is toegestaan en daarbij het 
vaartuig te ontdoen van water en algen. Indien de 
eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 

het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Vaartuig Glipper Zandvaart




