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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

Vergadering 
gemeenteraad 
26 november

In deze uitgave:
- Aan de slag als vrijwilliger 
 in Heemstede
- Controles hondenbelasting 
 van start

Overbodige regels uit APV
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
staan voorschriften en richtlijnen die specifiek 
gelden in de gemeente Heemstede. Omdat wij 
streven naar minder regels, zijn op verzoek 
van de raad overbodige regels uit de APV 
geschrapt. Daarnaast wordt de APV ‘technisch’ 
aangepast als gevolg van gewijzigde 
wetgeving en kleine correcties.

Bespreking in de commissie 
Middelen
De wijzigingen in de APV zijn een voorstel 
van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad. De raadscommissie Middelen 

Tentoonstellingen in Raadhuis 
Heemstede
Burgerzaal
Tentoonstelling Kunstlijn 2015
Tot 27 november a.s. is de centrale expositie 
Kunstlijn 2015 te zien in de Burgerzaal. Circa 30 
professionele kunstenaars hebben zich laten 
inspireren door het thema van dit jaar, namelijk 
“GOUD”. In het kader van de Kinderkunstlijn 
exposeren leerlingen van groep 5 van basisschool 
De Evenaar hun kunstwerken in de publiekshal van 
het raadhuis (zie foto).

Publiekshal

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de Publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 

bespreekt het voorstel in de vergadering van 
woensdag 2 december (in het raadhuis, aanvang 
20.00 uur). U bent van harte welkom deze 
vergadering bij te wonen en tijdens de vergadering 
uw mening over dit onderwerp te geven. Als u wilt 
inspreken, dan kunt u zich - liefst van te voren -  
aanmelden bij de raadsgriffie 
(raadsgriffier@heemstede.nl, tel. 023-548 57 47). 
Naar verwachting zal de raad de nieuwe APV in de 
vergadering van 17 december vaststellen.
De volledige APV vindt u op www.heemstede.nl 
onder politiek en organisatie/kalender/vergadering 
BW 3 november 2015 en ligt tevens ter inzage op het 
raadhuis.

het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, 
vazen en wandtableaus.

Tentoonstelling Marc van Zuiden
In de Publiekshal is in de maanden november en 
december werk te zien van Marc van Zuiden. Marc 
werkt met verschillende technieken van potlood 
tot olieverf. Zijn werk is veelzijdig. Zee, strand en 
schepen schildert hij tijdens zijn vakanties. Maar ook 
stadsgezichten, kerken en gebouwen behoren tot 
zijn oeuvre. 

Tijdens de openingstijden van het Raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Afspraak maken = niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een 
afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer 
het u uitkomt. U wordt direct geholpen op 
het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij 
inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en klik 
rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.



Administrateur/boekhouder
Werkt u graag met cijfers? Voor de Wereldwinkel 
zoeken wij een vrijwilliger voor het bijhouden van 
de financiële administratie, verwerken van btw 
aangifte en de jaarrekening.

Gastvrouw
Bent u gastvriendelijk en behulpzaam? Als 
gastvrouw schenkt u koffie, maakt u een praatje, 

dekt de tafels, assisteert in de keuken en deelt 
maaltijden uit.

Verhuiscoach senioren
Bent u een echte regelaar? Samen met de klant 
organiseert u alle activiteiten die nodig zijn voor 
een verhuizing. Denk bijvoorbeeld aan formulieren 
invullen, woningen bekijken, uitzoeken van nieuwe 
spullen of koffie maken voor de verhuizers.

Vacature Top 3
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Irislaan 22, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 29795, ontvangen 1 november 
2015

- Heemsteedse Dreef 126, doorbreken muur en 
plaatsen erfafscheiding, wabonummer 29815, 
ontvangen 2 november 2015

- Herenweg 5, het kappen van bomen, 
wabonummer 29853, ontvangen 3 november 
2015 Glipperweg 2, het kappen van 4 bomen, 
wabonummer 29949, ontvangen 4 november 
2015, 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)                    
- Voorweg 24, brandveilig gebruik naschoolse 

opvang Voorwegschool, wabonummer 29921, 
ontvangen 4 november 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Laan van Insulinde 38, het bouwen van een erker, 

wabonummer 29156, ontvangen 12 oktober 
 2015. 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Mr. J. Heemskerkstraat 16, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
27463, verzonden 13 november 2015

- Jan van den Bergstraat 45, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
26077, verzonden 13 november 2015

- Glipperweg 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 29283, 
verzonden 13 november 2015

- Julianalaan 7, het wijzigen van de voorgevel 
t.b.v. vergroten van de badkamer, wabonummer 
29213, verzonden 13 november 2015

- Diverse adressen in Heemstede, formaliseren 
gebruik bestaande standplaatsen in strijd met het 
bestemmingsplan, wabonummer 27881, 

 8 september 2015
- Wasserij Annalaan 29, aanbrengen trapgat in 

bestaande vloer, wabonummer 29231, 
 verzonden 13 november 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  023-5483824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Vergunningen
Tijdelijke standplaatsvergunning
Op 9 november 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke 
standplaatsvergunning te verlenen aan de heer G. 
Meeuwenoord voor de verkoop van kerstbomen 
van 7 december 2015 tot en met 24 december 2015. 
De vergunning is verleend op grond van artikel 5:18 
van de Algemene Plaatselijke Verordening en wordt 
ingenomen op de parallelweg aan de kop van de 
haven langs de Heemsteedse Dreef. 

Standplaatsvergunning – rectificatie 
Op 21 oktober 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
standplaatsvergunning te verlenen aan mevrouw 
F. Cannegieter voor de verkoop van gegrilde 
scharrelkip en bijgerechten. De vergunning is 
verleend op grond van artikel 5:18 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening en wordt ingenomen op de 
donderdagen in de Jan van Goyenstraat ter hoogte 
van huisnummer 4. 

Naar nu blijkt bevindt huisnummer 4 zich niet in 
de Jan van Goyenstraat maar op het Adriaan van 
Ostadeplein. Op 6 november 2015 is dit herstel 
van de vergunning per brief aan de aanvrager 
medegedeeld. De standplaats wordt ingenomen in 
de Jan van Goyenstraat op het trottoir ter hoogte 
van Adriaan van Ostadeplein 4. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Controles hondenbelasting van start
In opdracht van de gemeente Heemstede, 
Zandvoort en Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wordt een controle op de 
hondenbelasting uitgevoerd. De controle 
wordt uitgevoerd door het bedrijf Holland 
Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de 
controle op de aangifte van honden.

Houders van één of meer honden zijn verplicht 
hondenbelasting te betalen. De houder van de 
hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand 
van gegevens van de gemeente controleert een 
aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van 
honden. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen 
en enkele vragen stellen over het al dan niet 

hebben van een hond. De hondencontroleurs 
kunnen zich legitimeren door het tonen van een 
legitimatiebewijs.

Informatiebrief
Als een bewoner niet thuis is, maakt de 
hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over 
het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere 
honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat 
u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat 
hij een informatiebrief met een aangifteformulier 
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt 
deze dan invullen en terugsturen.
Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog niet 
bij de gemeente heeft/hebben aangemeld kunnen 

dit alsnog doen. U kunt het aangifteformulier 
downloaden op www.gbkz.nl. Voor nadere 
inlichtingen en/of vragen omtrent de controle 
hondenbelasting belt u Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ) op 023 5126066.



Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
26 november 2015 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 
 26 november 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vangnetuitkering Participatiewet 2015

Hamerpunten
- Intrekken Exploitatieverordening 1971

Overige punten
- Samenwerking raadswerkgroep participatie en 

Havenlab
- Benoeming intern lid Rekenkamercommissie 

Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 26 november 2015
- 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.

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’.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 24 november 2015 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede de gemeente fietswrakken verwijderen 
die zich in de directe omgeving van het station 
Heemstede-Aerdenhout bevinden. 

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.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden 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.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 
12 november 2015 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- Provost, J.C. geboren op 23 januari 1975, 
 en kinderen, H.W. Mesdaglaan 1

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 11 september 2015: C. de Graaf, 
 geboren op 05-06-1972, p/a Timorstraat 52
- Per 23 september 2015: S.L. Zabil, 
 geboren op 19-06-1981, Raadhuisstraat 55A

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).




