
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 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

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De eerstvolgende inloopochtend is op 
vrijdag 6 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.

Ribbelmarkering op de Binnenweg
Op de Binnenweg zijn op twee plaatsen 
ribbelmarkeringen in het straatwerk aangebracht: 
bij de kruispunten met de Berkenlaan en de 
Julianalaan. Deze ribbels helpen blinden/
slechtzienden bij het oversteken. Een blinde 
kan de rijbaan namelijk niet voelen omdat de 
Binnenweg geen verhoogde trottoirs heeft. Houd 
de ribbelmarkeringen daarom vrij van geparkeerde 
auto’s, fietsen of andere objecten. 

Voorrang
Wist u dat u verplicht bent voorrang te geven aan 
een blinde/slechtziende met een witte stok met één 
of meer rode ringen? Hetzelfde geldt overigens voor 
alle personen die zich moeilijk voortbewegen.

Lees het hele nieuwsbericht op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Steeds meer Sinterklaascadeautjes hebben een stekker of een batterij. Vaak 
vervangen ze een oudere variant die dan vervolgens in de vuilnisbak belandt. 
Zonde, want ook elektrisch speelgoed kan prima worden ingeleverd en 
gerecycled!

Cadeautje bij milieustraat Cruquiusweg
Wie in de twee weken na Sinterklaasavond oud elektrisch speelgoed of andere 
apparaten inlevert bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47, krijgt een 
unieke Wecycle-sneeuwballenmaker cadeau én maakt kans op een set 
van 4 bioscoopbonnen. Wees er snel bij want op=op!

Kijk voor meer informatie op www.wecycle.nl/sint. 

Oud elektrisch speelgoed? 
Lever in! 

Informatieavond Duurzaam bouwen
Op maandag 2 december vanaf 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket een informatieavond 
over alle mogelijkheden van duurzaam 
bouwen. 

Bent u van plan binnenkort te verbouwen? Of kunt 
u tips gebruiken over met welke ingrepen u energie 
bespaart of energie kunt opwekken? Wilt u meer 
weten over de subsidie voor isolatiebesparende 

maatregelen? Kom dan zeker langs!
U kunt zich hier inschrijven voor het laten 
maken van een thermografische foto (geeft 
de warmteverliezen van uw huis weer). Ook 
kunt u vragen stellen aan de ondernemers die 
hun producten presenteren, 
waaronder vloerisolatie, 
duurzame verf, warmtepomp 
en zonneboilers. De toegang is 
gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.duurzaambouwloket.nl.

Inloopochtend 
burgemeester 6 december 

Blinden/slechtzienden hebben voorrang.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zernikelaan 14 het plaatsen van een dakopbouw 

en plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 8573, ontvangen 11 november 
2013. 

- Herenweg 8 het kappen van 2 eiken, 1 populier, 
 1 kastanjeboom en 1 esdoorn wabonummer 

8574, ontvangen 8 november 2013. 
- Zandvoortselaan 139 het plaatsen van 

lichtreclame wabonummer 8592, ontvangen 8 
november 2013. 

- Parkeerterrein t.o. Binnenweg 16-18 het kappen 
van 1 boom wabonummer 8650, ontvangen 15 
november 2013. 

- Binnenweg 72B1 het tijdelijk wijzigen 
van een kantoorbestemming naar een 
praktijkbestemming wabonummer 8656, 
ontvangen 15 november 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Dinkellaan 16 het kappen van 1 boom wabo-

nummer 8510, verzonden 22 november 2013. 
- Heemsteedse Dreef 80 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 8189, verzonden 22 
november 2013. 

- Offenbachlaan 70 een gevelwijziging wabo-
nummer 7750, verzonden 22 november 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een witte Gazelle fiets aangetroffen op de Kerklaan 
tegenover huisnummer 117. De fiets is niet in 
rijtechnische staat: hij heeft 2 lekke banden.
Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze fiets krijgt tot en met 
4 december 2013 de gelegenheid om de fiets 
van de weg te verwijderen dan wel te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert. 
Indien de fiets binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd dan wel in rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). De fietsketting 
waarmee de fiets staat vastgeketend zal op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. 
De fiets wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Nieuw mandaat-, ondermandaat- en 
machtigingsbesluit Milieudienst IJmond
Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college het 
Mandaat- en machtigingsbesluit secretaris/directeur 
Milieudienst IJmond vastgesteld. Het Mandaat- 
en machtigingsbesluit treedt met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 januari 2013 in werking. Per 
diezelfde datum zijn het Mandaat hogere waarden 
Milieudienst IJmond, het Mandaat Milieudienst 
IJmond handhaving Besluit bodemkwaliteit en 

het Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente 
Heemstede ingetrokken.

Voorts heeft de secretaris/directeur Milieudienst 
IJmond op 14 oktober 2013 het Ondermandaat- 
en machtigingsbesluit gemeente Heemstede 
vastgesteld. Dit besluit treedt met ingang van 
5 december 2013 in werking. 

Per diezelfde datum is het Ondermandaat 
teamleiders Milieudienst IJmond 2011 ingetrokken. 

De besluiten liggen tot en met 19 februari 2013 
ter inzage op het gemeentehuis. De regeling is na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Fiets Kerklaan

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 10 december 2013 gaat de 
gemeente fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes 
en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele 
fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen 
of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd 

zullen op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. 
Tevens worden op dinsdag 10 december 2013 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 
11 maart 2014 worden opgeslagen bij de 
milieustraat Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 17 september 
2013 met onbekende bestemming uit te schrijven:

- R.M.P.C. van Kleef, geboren 13-03-1969, 
 adres Waterhof 14
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan 
bezwaar maken. Zie: Inzien, reageren, bezwaar 
maken’.

Bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’, Heemstede
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’, 
digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPZuidoost-0201, met ingang van 20 november 
2013 onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling door de 
gemeenteraad van 19 december 2012 is beroep 

ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.
Dit beroep is door de Afdeling op 20 november 
2013 ongegrond verklaard.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008/2012’, en klik vervolgens op de IDN 
van dit plan (NL.IMRO.0397.BPZuidoost-0201).  
Het besluit met bijbehorende stukken zijn voorts 
in te zien in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te 
Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis 
vindt u op www.heemstede.nl.



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’.

In de Heemsteder van 20 november jongstleden 
is met betrekking tot de Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland ten 
onrechte gemeld dat deze gedurende zes weken ter 

inzage ligt op het gemeentehuis. 
De wettelijke inzagetermijn is namelijk 12 weken. 
De Gemeenschappelijke Regeling zal tot en met 
12 februari 2014 ter inzage op het gemeentehuis. 

De regeling is na de inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.

Rectificatie Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid 
Zuid-Kennemerland

Bij besluit van 19 november 2013 heeft het college 
ingestemd met het procedure handboek Stichting 
RIJK mei 2013 en de algemene inkoopvoorwaarden 
mei 2013. Het handboek treedt met ingang van 1 
december 2013 in werking. Per diezelfde datum is 

het procedure handboek van de stichting RIJK en 
de algemene inkoopvoorwaarden zoals vastgesteld 
door het college op 21 december 2010 niet meer 
van toepassing. Het handboek ligt tot en met 
12 februari 2014 ter inzage op het gemeentehuis. 

Het handboek is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Nieuw Procedure handboek regionaal inkoopbureau 
Stichting RIJK

Rectificatie Omgevingsvergunning kindertuin en 
generatietuin in Wandelbos Groenendaal
In de Staatscourant van 20 november 2013 is per 
abuis een foutieve publicatie geplaatst onder 
nummer 32465. De juiste publicatie wordt 27 

november 2013 opnieuw gepubliceerd in de 
Staatscourant en is digitaal te raadplegen via 
www.heemstede.nl. Om deze reden wordt het 

indienen van beroep met een week verlengd (tot en 
met 9 januari 2014).

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats van 

zaterdagochtend 10.00 tot zondagavond 
20.00 uur nabij de woning Ir. Lelylaan 1 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

ten behoeve van de bewoonster (verzonden: 
21 november 2013). Het besluit ligt vanaf 28 
november 2013 zes weken ter inzage. 

Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen. 
Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.




