
Op maandag 1 december 12.00 uur wordt landelijk 
een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Zo kunt u 
nagaan of uw mobiele telefoon juist is ingesteld om 
NL-Alert te ontvangen. In het bericht staat duidelijk 
dat het gaat om een controlebericht en dat u niets 
hoeft te doen. Dankzij het controlebericht kunt u 
ervaren welk signaal uw mobiele telefoon geeft als 
u een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.

Hoe mobiel instellen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch 
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige 

toestellen moet u dit zelf doen. Ga daarom nu naar 
www.nl-alert.nl en kijk hoe u uw mobiel instelt.

Wat is NL-Alert?
Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe 
omgeving van een (dreigende) noodsituatie met 
een tekstbericht informeren. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat u op dat moment 
het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij 
levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals 
een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, bij 
explosiegevaar of een overstroming.
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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

Volg ons via Facebook 
en Twitter!

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen
- Vergaderingen

Zorg dat uw huis goed vindbaar is voor 
hulpdiensten!
Een goed zichtbaar huisnummer maakt een 
gebouw of woning snel vindbaar. Vooral in het 
donker is dat belangrijk. Ambulancedienst, 
brandweer en politie moeten bij een melding 
uw woning of bedrijf makkelijk kunnen 
vinden. Dit kan van levensbelang zijn. Soms 
is het lang zoeken om het juiste adres te 
vinden. Het huisnummer kan ontbreken, 
slecht zichtbaar zijn in het donker of er 
kunnen te kleine letters gebruikt zijn. Ook kan 
begroeiing het nummer niet goed zichtbaar 
maken. Kijkt u zelf maar eens naar uw huis 
door de ogen van een hulpverlener. 

In de ‘Verordening naamgeving en nummering’ 
(te vinden op www.heemstede.nl) leest u waaraan 

een juiste huisnummeraanduiding moet voldoen. 
U kunt ook contact opnemen met Bouw en 
Woningtoezicht van de gemeente Heemstede, 
023-5485868.

NL-Alert stuurt controlebericht

Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van de gemeente. 
U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen binnen de 
gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Straatverlichting defect, vuil op 
straat of losliggende stoeptegels?
 Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 33 het kappen van 1 boom 

wabonummer 16829, 
 ontvangen 31 oktober 2014. 
- Nabij 2e Leyweg, terrein-Amsterdamse 

Waterleidingduinen het kappen van 2 bomen 
wabonummer 16928, 

 ontvangen 3 november 2014. 

- Prinsenlaan 25 het kappen van 1 boom 
wabonummer 16948, 

 ontvangen 5 november 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Heemsteedse Dreef 95-123 het wijzigen van 
 de entree wabonummer 15573, ontvangen 
 23 september 2014. Belanghebbenden 
 kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 6 november 2014
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld.
- Amendement: 1 jaar eerder inzetten op 

milieuvriendelijke onkruidbestrijding
 Unaniem aangenomen
- Programmabegroting 2015 en de 

meerjarenbegroting 2016-2018
 Unaniem vastgesteld
- Eerste begrotingswijziging 2015
 Unaniem vastgesteld
- Bekrachtigen geheimhouding omtrent 

beantwoording van vragen betreffende Plan 
Watertoren fase 4.

 Unaniem vastgesteld.
- Lijst van Ingekomen Stukken
 De afdoening is vastgesteld zoals voorgesteld 

door de griffier.

De raad heeft besloten over 6 moties 
bij de Programmabegroting 2015 en de 
meerjarenbegroting 2016-2018:
1. Motie ‘Grip op de decentralisaties’
 indieners: raadsbreed
 Motie unaniem aangenomen.
2.  Motie ‘Geen geleur aan de deur’
 indieners: HBB, CDA, VVD, PvdA
 Motie aangenomen met 16 stemmen voor 
 en 5 stemmen tegen
 Voor stemden de fracties van 
 HBB, VVD, CDA, GL en PvdA
 Tegen stemde de fractie van D66
3.  Motie over de structuur van de begroting
 indieners: raadsbreed
 Motie unaniem aangenomen

4.  Motie ‘Oplossing verkeersknelpunten voor 
fietsers, wandelaars en spelende kinderen’

 indieners: GL, PvdA
 Motie unaniem aangenomen.
5.  Motie ‘Culturele opwaardering Oude Kerk’
 indieners: PvdA, GL, CDA, VVD
 Motie unaniem aangenomen
6.  Motie ‘vergroten bereik minimabeleid’
 indieners: PvdA, GL, CDA
 Motie unaniem aangenomen

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen
Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 27 november 2014 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentieverklaring - niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een trapopgang t.b.v. een 
  bovenwoning aan de Binnenweg 21 
  - openbaar - 
21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van spandoekreclame aan de 
  Cruquiusweg 27 - openbaar -
Bovenstaande 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. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Vergadering gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 27 november 
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 november 2014

- Vragenuur

Hamerpunten
- Afsluiten elektronische weg voor het indienen 

van Wob-verzoeken

Overige punten
- Belofte fractieassistenten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 november 2014
- 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) 
548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Verwijdering fietsen op diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een groene herenfiets, merk Altra Cum Laude, 

met twee lekke banden, vastgeketend aan de 
Geniebrug aan de Leidsevaartweg;

- Een blauwe damesfiets, merk Hoenson sport, 
met een lekke achterband, ter hoogte van de 
Julianalaan/Binnenweg.

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 kennelijk 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 burgemeester 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 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.



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’.

Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 26 september 
2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- N. Mimon Embarek, geboren 03-06-1965, 

Sportparklaan 58

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).




