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Geringe stijging woonlasten in 2013

Ontwerp-duurzaamheidsnota 2012-2016 

Op 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 
2013 unaniem vastgesteld. De begroting en de 
bezuinigingen die het college heeft voorgesteld zijn op 
enkele punten aangepast door de raad. Op initiatief van 
de raad is een deel van de voorgestelde bezuinigingen 

Vanaf 29 november 2012 ligt de ontwerp-
duurzaamheidsnota 2012-2016 ‘Samenwerken 
en Verbinden’ zes weken ter inzage. De nota 
beschrijft wat de gemeente de komende vier 
jaar rondom het thema duurzaamheid wil 
bereiken.

De nota geeft aan waar de gemeente nu staat en wat zij 
wil gaan bereiken in de komende beleidsperiode. Het 
brede begrip ‘duurzaamheid’ krijgt handvatten binnen 
de volgende thema’s: 
- participeren en communiceren; 
- de voorbeeldfunctie van de gemeente;
- duurzame gebouwen; 
- duurzame energie;
- duurzame mobiliteit. 
Per thema zijn concrete projecten benoemd die de 
komende vier jaar in uitvoering genomen worden.
Zoals het organiseren van bijeenkomsten over 
maatschappelijk ondernemen voor bedrijven, 
het uitlenen van een warmtecamera waarmee 
energielekken aan de woning opgespoord kunnen 
zijn, de bouwleges restitueren aan particulieren voor 
duurzame (ver)bouw, het oprichten van (duurzame) 
energiecoöperaties voor en met inwoners.

Samen duurzaam
Het doel van de nota is om verder te gaan dan de 
wet voorschrijft. De gemeente kan dit niet alleen 
en zoekt daarom graag de samenwerking op met 
inwoners, bedrijven en overige instellingen om 
samen deze verantwoordelijkheid op te pakken. 
Hiervoor is draagvlak vanuit de gehele Heemsteedse 
samenleving noodzakelijk. De basis hiervoor heeft de 
gemeente vorig jaar gelegd door de oprichting van de 
klankbordgroep Duurzaamheid.  

teruggebracht of afgeblazen. De woonlasten blijven 
met een geringe stijging van 1,41% vrijwel op hetzelfde 
niveau als in 2012. Lees meer over de begroting op de 
volgende pagina’s.

In de klankbordgroep zitten inwoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van instellingen uit Heemstede. 
Ook de drukbezochte duurzaamheidsconferentie in 
maart heeft veel input geleverd voor de ontwikkeling 
van het duurzaamheidsbeleid. De klankbordgroep is 
betrokken bij het opstellen van de duurzaamheidsnota 
en ondersteunt dit concept.

Reageren
Nu wil de gemeente graag van de Heemsteedse 
samenleving horen wat men van het nieuwe 
duurzaamheidsbeleid vindt. De ontwerp-
duurzaamheidsnota ligt tot en met 10 januari 
gedurende de openingstijden ter inzage en kunt u 
downloaden vanaf www.heemstede.nl. De ontvangen 
zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van 
de definitieve nota. De nota wordt naar verwachting 
behandeld in de raadsvergadering van februari 2013. 

Vervolg op pag. 2

Inloopochtend burgemeester 7 december
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 

De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 december 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus 
zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de 
burgemeester over ontwikkelingen in 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: 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00  uur, 
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30 
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en  
uittreksels GBA/Burgerlijke stand), 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht: 
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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



Wijziging inzameldag gele huisvuilzakken 
per 2013 

Geringe stijging woonlasten in 2013

Vervolg van pag.1 Ontwerp-duurzaamheidsnota

Reageren
Schriftelijk kunt u zienswijzen kenbaar maken bij het 
College van B&W (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede) 
en via het e-mailadres gemeente@heemstede.nl.  
Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen 
kunt u tijdens werkdagen telefonisch (0251-263831), 
een afspraak maken met de heer Satoer van 
Milieudienst IJmond.

Vrijwilligers gezocht!
Wilt u nog een stapje verder gaan? U kunt een 
bijdrage leveren aan de uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid! Meld u aan als vrijwilliger via 
gemeente@heemstede.nl.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de inzameling 
van gele huisvuilzakken verplaatst van maandag naar 
donderdag. De reden hiervoor is dat op donderdagen 
ook bedrijfsafval wordt ingezameld op de 
Raadhuisstraat en Binnenweg. De meeste gebruikers 
van de speciale gele huisvuilzakken bevinden zich in 
dit winkelgebied. Door de aanbieddagen voor zowel 
gele huisvuilzakken als bedrijfsafval te combineren, 
worden de momenten van afvalaanbod in het 
winkelcentrum met één dag verminderd. 

Alle Heemsteedse huishoudens die gebruik maken 
van gele huisvuilzakken worden in december per brief 
over deze wijziging geïnformeerd.

Begroting 2013 unaniem vastgesteld 
door gemeenteraad
Op 9 november heeft de gemeenteraad de 
begroting 2013 unaniem vastgesteld. De begroting 
en de bezuinigingen die het college voorstelde 
zijn op enkele punten aangepast door de raad. Op 
initiatief van de raad is een deel van de voorgestelde 
bezuinigingen teruggebracht of afgeblazen. Hierdoor 
wordt er minder bezuinigd op de bibliotheek (€ 50.000 
in plaats van € 100.000) en het peuterspeelzaalwerk 
(€ 30.000 in plaats van € 50.000). Ook wordt in een 
lager tempo bezuinigd op het ouderenwerk en 
de kinderboerderij, waardoor zij meer tijd hebben 
om toe te werken naar de nieuwe situatie met 
verminderd budget van de gemeente. Het college had 
voorgesteld een aantal investeringen te schrappen. 
Een deel daarvan is teruggedraaid door de raad. Zo 
wordt de Kwakelbrug vervangen in 2014 en wordt 
de laanbeplanting in de Billitonstraat, W. Denijslaan 
en Bosboom Toussaintlaan toch vervangen. Ook de 
voorgenomen bezuiniging op het kwaliteitsniveau van 
het groenonderhoud is door de raad teruggedraaid. 
Tot slot heeft de raad besloten dat de gemeentelijke 
nieuwspagina’s in de Heemsteder zullen blijven. 

De woonlasten blijven met een geringe stijging van 
1,41% vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012. 
 
Woonlasten
Om de afgezwakte bezuinigingen mogelijk te 
maken, stijgt de OZB licht met 3,6%. Omdat de 
afvalstoffenheffing in 2013 lager uitvalt, blijft 
de stijging van de totale woonlasten onder het 
inflatiepercentage van 1,75%. Dit betekent dat - na 
inflatiecorrectie - de woonlasten iets dalen. 

Ozb (onroerende zaakbelasting)
De inflatie over lonen en prijzen over 2013 bedraagt 
naar verwachting gemiddeld 1,75%. In 2013 stijgt de 
OZB met 3,6%. Daarnaast wordt deze inflatiecorrectie 
doorberekend in de ozb. Het ozb-tarief wordt zoals 
elk jaar aangepast aan eventuele stijgingen of 
dalingen van de woningprijzen om zo een constante 
opbrengst te krijgen. Uitgaande van een gemiddelde 
woning in Heemstede (in 2013 € 397.000) zal voor 
Heemsteedse burgers de ozb aanslag in 2013 nog 
geen € 20 hoger uitvallen. Ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde 2012 is het ozb-tarief 2013 
in Heemstede 10% lager. Het exacte tarief stelt de 
gemeenteraad vast in december 2012 omdat dan de 
belastingverordeningen voor 2013 worden behandeld. 

Afvalstoffenheffing
Uitgangspunt is dat de kosten voor het inzamelen 
en verwerken van afval betaald worden uit de 
afvalstoffenheffing. De onderhandelingen met het 
afvalinzamelbedrijf De Meerlanden voor verlenging 
van het contract hebben geleid tot besparingen. 
Hierdoor gaat de afvalstoffenheffing voor een 
huishouden met een grote rolemmer met 3,3% 
omlaag. Het tarief 2013 in Heemstede is in vergelijking 
met het landelijk gemiddelde van 2012 7% lager.

Rioolheffing
Ook voor de rioolheffing geldt dat de tarieven 
kostendekkend moeten zijn. In verband met de 
toegenomen neerslag en strengere milieueisen zijn 
er de afgelopen jaren grote investeringen in het 
riool gedaan. Voor een gemiddeld gezin stijgt de 
rioolheffing met 0,35%. Daarmee is het tarief 2013 
in Heemstede nagenoeg gelijk aan het landelijk 
gemiddelde van 2012.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket  
Begraafplaats



Wat betaalt u in 2013?

Aanpassingen van de begroting 

Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning 
met een gemiddelde woz-waarde (in 2013 afgerond 
€ 397.000) en een afvalemmer van 240 liter zullen zich 
op basis van de uitgangspunten in de begroting als 
volgt ontwikkelen.

De woonlasten voor huishoudens met een eigen 
woning nemen in 2013 met gemiddeld 1,41% toe ten 
opzichte van 2012. In euro’s uitgedrukt gaat het dan 
om een bedrag van € 11,13 (=€ 0,93 per maand). De 
ozb stijgt met 5,35%, de rioolheffing stijgt met 0,35% 
en de afvalstoffenheffing daalt met 3,36%.
Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 
1,75% betekent dit dat de woonlasten reëel gezien 
met 0,34% afnemen voor een gezin in een woning 
met een gemiddelde woz-waarde.

Bij de behandeling van de begroting heeft de raad 
op 9 november twee wijzigingen aangebracht in de 
plannen voor 2013:

Amendement minder bezuinigen
Op enkele onderdelen wordt er minder bezuinigd. De 
raad acht een geringe lastenverzwaring verantwoord 
waar dit leidt tot het behoud van belangrijke 
voorzieningen voor de Heemsteedse bevolking, het 
behoud van de aantrekkingskracht van de gemeente 
Heemstede als werkgever, het verbeteren van de 

Wat komt er binnen? vastgestelde  
   begroting

1 Algemene uitkering 19.975.000
2 Rijksvergoedingen  6.051.000
3 Lokale heffingen 13.117.500 
4 Huren en pachten  1.372.000
5 Dividenden  1.259.000
6 Overige opbrengsten  2.048.000

 43.822.500

Woonlasten per huishouden met eigen 
woning

2012 2013
Mutatie 

t.o.v. 
2012

Onroerend 
zaakbelasting

358,18 377,34  5,35 %

Afvalstoffenheffing* 257,28 248,64 -3,36 %

Rioolheffing 176,78 177,39  0,35 %

Totaal 
woonlasten

792,24 803,37 1,41 %

*  Voor een kleine afvalemmer van 120 liter geldt in  
2013 een afvalstoffenheffing van € 198,96. In 2012  
was dat € 205,80.

Woonlasten huurwoning
De woonlasten voor huishoudens met een 
huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, 
die met 3,36% daalt. In euro’s uitgedrukt gaat het dan 
om een bedrag van € 8,64. Rekening houdend met de 
inflatiecorrectie is sprake van een reële daling  
van de woonlasten met 5,11%.

verkeersveiligheid en het behoud van het groene 
karakter van Heemstede.
Ook worden de bezuinigingen minder snel 
doorgevoerd zodat diverse instellingen de tijd 
hebben om toe te werken naar de nieuwe situatie 
met verminderd budget van de gemeente. Om dit 
financieel mogelijk te maken heeft de raad besloten 
de OZB met 3,6% te verhogen.
 
 

Financieren van de nota Duurzaamheid 
‘Samenwerken en Verbinden’
Uit de algemene reserve wordt een bedrag 
beschikbaar gesteld van 325.000 euro. Met dit geld 
worden de plannen uit de nota Duurzaamheid 
‘Samenwerken en Verbinden’ uitgevoerd. De 
verwachting is dat sommige investeringen in 
duurzaamheid zich zelf zullen terugverdienen, zodat 
het uiteindelijke bedrag uit de algemene reserve lager 
zal zijn.  

Wat betalen de   vastgestelde 
inwoners daaraan mee? begroting

1 OZB  5.802.000
2 Parkeerbelasting  725.000
3 Hondenbelasting  116.000
4 Leges burgerzaken  513.000
5 Omgevingsvergunningen  364.000
6 Afvalstoffenheffing  2.598.000
7 Rioolheffing  2.218.000
8 Begraafplaats  563.000
9 Overig  218.500

 13.117.500

Waaraan geven we het uit?  vastgestelde   
 begroting

1 Bestuur en dienstverlening  4.780.000
2 Openbare orde en veiligheid  1.869.000
3 Wegen, vervoer en waterstaat  5.007.000
4 Voorzieningen  5.965.000
5 Werk en inkomen  7.358.000
6  Maatschappelijke  9.048.000 

ondersteuning en zorg
7 Groen en openbare ruimte  2.689.500
8  Ruimtelijke ordening en  2.156.000 

volkshuisvesting
9 Reiniging en riolering  4.052.000
10 Financiën  898.000

  43.822.500

Begroting 2013 in cijfers



Commissievergaderingen december

Inloopavond over zonnepanelen in raadhuis Heemstede 

Op 4, 6 en 10 december komen de 
raadscommissies Samenleving, Ruimte 
en Middelen bijeen in het raadhuis. 
Raadscommissies zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als 
u dat wilt ook uw mening geven over 
onderwerpen. 

De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 
4 december om 20.00 uur. Hier wordt onder andere 
een voorgestelde budgetsubsidie besproken voor de 
stichting Kontext voor het algemeen maatschappelijk 
werk en het sociaal raadsliedenwerk. De behandeling 
van dit onderwerp start met een korte presentatie van 

De gemeente Heemstede organiseert op 
donderdag 6 december van 18.00 tot 21.00 uur 
een inloopavond over zonnepanelen. In het 
raadhuis staat dan een informatiestand van 
Route du Soleil. U bent van harte uitgenodigd 
om langs te komen en uw vragen te stellen over 
de zonnepanelenactie. 

Route du Soleil is een samenwerkingsverband tussen 
een aantal installateurs in de regio die gezamenlijk 
hoogwaardige zonnepanelen inkopen en aanbieden 
tegen lage prijzen. 

de directeurbestuurder van Kontext,  
mevrouw M. Huisman. 
De commissie Ruimte komt bijeen op donderdag 
6 december om 20.00 uur. Op de agenda staat 
onder meer een nieuw af te sluiten contract met 
de stichting KICI voor de inzameling van textiel. De 
opbrengst hiervan gaat naar goede doelen. Naar 
verwachting worden naast de huidige vier KICI-
locaties voor textielinzameling drie toegevoegd in 
de Geleerdenwijk, Rivierenwijk en De Glip. Verder 
bespreekt de commissie een bouwplan voor 17 
appartementen aan de Cloosterweg. Het college stelt 
de raad voor dit bouwplan zoals het nu voor ligt af te 
wijzen.
De vergadering van de commissie Middelen 
vindt plaats op maandag 10 december. Een van de 

Bent u geïnteresseerd in de zonnepanelen? U kunt 
alvast een foto van uw dak, meterkast en een overzicht 
van het jaarlijkse energieverbruik meenemen. 
De aanwezige installateurs kunnen dan meteen 
berekenen hoeveel u kunt besparen. Kunt u niet op 6 
december? Kom dan op dinsdag 27 november naar 
de regionale inloopavond bij de gemeente Beverwijk. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website.

agendapunten is de afsluiting van de cyclus van 
wijkschouwen tussen 2010 en 2012. Naast de evaluatie 
bespreekt de commissie het voorstel voor een andere 
werkwijze bij de wijkschouwen. Hierbij wordt de focus 
gelegd op plaatsen die specifiek aandacht behoeven 
op de punten ‘schoon, heel en veilig’. Aansluitend 
op de openbare vergadering vindt een besloten 
vergadering plaats over de benoeming van een 
nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie.

De volledige agenda’s vindt u verderop in deze 
uitgave. Ook vindt u de agenda’s en alle bijbehorende 
stukken op www.heemstede.nl (onder ‘Politiek en 
organisatie’ > Vergaderstukken & besluiten).

Verkeersbesluit(en)

Gezonken vaartuigen 
Leidsevaart, Zuider Buiten Spaarne en Ringvaart

-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Rhododendronplein 16 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. (verzonden: 20 november 2012).

 

Het besluit ligt vanaf 29 november 2012 zes weken ter 
inzage. 
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 

voorziening vragen aan de president van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 
BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald. 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
gezonken vaartuigen aangetroffen:

-  een polyester vaartuig met witte romp en oranje dek 
in de Leidsevaart ter hoogte van Asterkade 38. In het 
vaartuig bevindt zich een oranje plastic kuipstoel.

-  een blauwgroene roeiboot, met houtvlot in de 
Leidsevaart ter hoogte van Asterkade 36.

-  een grijs stalen vaartuig met buitenboordmotor 
(merk: Mariner) in de Leidsevaart ter hoogte van 
Asterkade 22.

-  een vaartuig, kleur wit met groene rand rondom en 
gele banken, in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte 
van Marisplein 2. 

-  een wit polyester vaartuig met zwarte rand en 
stuurinrichting in de Ringvaart langs het Vrouwenpad 
aan de achterzijde van Charlotte van Pallandlaan 
ter hoogte van huisnummer 15-17. Op het vaartuig 
zit gedeeltelijk dekzeil - met blauwe onderkant en 
zwarte bovenkant - bevestigd.

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het 
college of de politie én er voor te zorgen het gezonken 
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn 
uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op 
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 12 december 2012 de gelegenheid om 

te zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen (inclusief houtvlot 
in geval van de blauwgroene roeiboot). Indien de 
vaartuigen binnen deze termijn niet volledig drijvende 
zijn dan wel zijn verwijderd, dan worden de vaartuigen 
in opdracht van het college gelicht (bestuursdwang). 
De vaartuigen worden dan voor een periode van 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Besluiten
Nieuw besluit maatschappelijke 
ondersteuning en nieuwe Beleids- en 
uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Heemstede 2013.

Bij besluit van 20 november 2012 heeft het college 
het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 en de Beleids- en 

uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 vastgesteld, onder de 
voorwaarde van de vaststelling van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2013 op  
15 december 2012 door de raad. Het Besluit en de 
Beleids- en uitvoeringsregels treden met ingang van  
1 januari 2013 in werking. Het besluit maatschappelijke 
ondersteuning 2012 en de Beleidsregels 

maatschappelijk ondersteuning gemeente Heemstede 
worden per die datum ingetrokken.
Het Besluit en de Beleids- en uitvoeringsregels 
liggen tot en met 20 februari 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis. Het Besluit en de Beleids- en 
uitvoeringsregels zijn na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Hugo de Vriesplein 4 het bouwen van een garage 

2012.317 
ontvangen 16 november 2012

-  Binnenweg 108 het vervangen van bestaande 
deuren door elektrische schuifdeuren bij een winkel 
2012.314 
ontvangen 12 november 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 37 het gebruiken van enkele ruimten in 

het fitnesscentrum als praktijk-/behandelruimte voor 
fysiotherapie 2012.310 
ontvangen 10 november 2012

     
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen afwijken 
bestemmingsplan
-  Hugo de Vriesplein 4 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.309 
ontvangen 16 november 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Glipperweg 9 het kappen van een kastanje en een 

beuk op 2012.315  
ontvangen 12 november 2012

-  Willem Pijperlaan 2 het kappen van een lijsterbes 
2012.313 
ontvangen 12 november 2012

-  Bernard Zweerslaan 75 het kappen van een conifeer 
2012.316 
ontvangen 16 november 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  
29 november 2012  van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 
Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
 
 

-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 
Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Het verzoek ligt vanaf 29 november 2012 gedurende 
4 weken van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor meer informatie over het verzoek kunt u 
telefonisch contact opnemen met M. Jansen van de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 23 november 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten 

2012.256

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Binnenweg 200A het plaatsen van reclame 2012.306
-  Johannes Vermeerstraat 3 het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
2012.285

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
29 november 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie:’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.
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Vergaderingen
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 4 december 2012 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

-  Vaststellen agenda commissievergadering  
4 december 2012

- Spreekrecht burgers
-  Verlenen budgetsubsidie 2013-2014 aan de Stichting 

Kontext (A-stuk)
-  Budgetsubsidie Stichting CASCA 2013 t/m 2014 

(A-stuk)
-  Verordening maatschappelijke ondersteuning 

(A-stuk)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 6 december 2012 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
 
 
 

Op de agenda:

-  Vaststellen agenda commissievergadering 6 
december 2012

- Spreekrecht burgers
-  Uitvoeringsprogramma “Integrale handhaving” 

gemeente Heemstede 2013 (B-stuk) Gezamenlijke 
bespreking met de commissie Middelen

-  Aanbestedingsvoorstel textielinzameling 2013-2015 
(B-stuk)

-  Gunning afvalinzameling en reiniging 2013-2015 aan 
De Meerlanden (B-stuk)

- Bouwplan Cloosterweg 6-8 (B-stuk)
-  Glasvezelnetwerk telecommunicatie o.v.v. D66 

(C-stuk)
-  Aanwijzen locaties elektrische laadpunten o.v.v. VVD 

(C-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op maandag 10 december 2012 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

-  Vaststellen agenda commissievergadering  
10 december 2012

- Spreekrecht burgers

-  Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
(A-stuk)

- Belastingverordeningen (A-stuk)
-  Eindrapportage cyclus Wijkschouwen 2010-2012 

o.v.v. PvdA (C-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering besloten commissie  
Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een besloten 
vergadering op maandag 10 december 2012, na 
afloop van de reguliere commissie Middelen in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede. 

Op de agenda:

-  Vaststellen agenda besloten commissievergadering 
10 december 2012

- Vacaturevervulling voorzitter Rekenkamercommissie
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 
informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. 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.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes 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 de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
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. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Besluiten
Nieuw besluit maatschappelijke 
ondersteuning en nieuwe Beleids- en 
uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Heemstede 2013.

Bij besluit van 20 november 2012 heeft het college 
het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 en de Beleids- en 

uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 vastgesteld, onder de 
voorwaarde van de vaststelling van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2013 op  
15 december 2012 door de raad. Het Besluit en de 
Beleids- en uitvoeringsregels treden met ingang van  
1 januari 2013 in werking. Het besluit maatschappelijke 
ondersteuning 2012 en de Beleidsregels 

maatschappelijk ondersteuning gemeente Heemstede 
worden per die datum ingetrokken.
Het Besluit en de Beleids- en uitvoeringsregels 
liggen tot en met 20 februari 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis. Het Besluit en de Beleids- en 
uitvoeringsregels zijn na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Hugo de Vriesplein 4 het bouwen van een garage 

2012.317 
ontvangen 16 november 2012

-  Binnenweg 108 het vervangen van bestaande 
deuren door elektrische schuifdeuren bij een winkel 
2012.314 
ontvangen 12 november 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 37 het gebruiken van enkele ruimten in 

het fitnesscentrum als praktijk-/behandelruimte voor 
fysiotherapie 2012.310 
ontvangen 10 november 2012

     
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen afwijken 
bestemmingsplan
-  Hugo de Vriesplein 4 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.309 
ontvangen 16 november 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Glipperweg 9 het kappen van een kastanje en een 

beuk op 2012.315  
ontvangen 12 november 2012

-  Willem Pijperlaan 2 het kappen van een lijsterbes 
2012.313 
ontvangen 12 november 2012

-  Bernard Zweerslaan 75 het kappen van een conifeer 
2012.316 
ontvangen 16 november 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  
29 november 2012  van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 
Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
 
 

-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 
Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Het verzoek ligt vanaf 29 november 2012 gedurende 
4 weken van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor meer informatie over het verzoek kunt u 
telefonisch contact opnemen met M. Jansen van de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 23 november 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten 

2012.256

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Binnenweg 200A het plaatsen van reclame 2012.306
-  Johannes Vermeerstraat 3 het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
2012.285

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
29 november 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie:’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.




