
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 26 november 2014

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:
- Commissievergaderingen 
 december
- Niet thuis, licht aan

Kinderboerderij ‘t Molentje gesloten 
tot 14 december
Kinderboerderij ‘t Molentje moet in verband met 
uitbraak vogelgriep elders in het land opnieuw 
gesloten blijven. Deze maatregel blijft naar 
verwachting van kracht tot zondag 14 december. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit eerder 

opgeheven of verlengd worden. Dit betekent 
dat alle publiek, ook scholen, groepen etc. niet 
ontvangen mogen worden. Kijk voor meer 
informatie op www.kinderboerderijen.nl/vogelgriep.

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 5 december 2014 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 
5 december

Wet Markt en Overheid: 
gedragsregels voor overheden
Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid in 
werking getreden. Deze wet geeft een aantal
gedragsregels voor overheden bij het aanbieden 
van goederen en/of diensten op de markt. Het 
doel van deze gedragsregels is om te voorkomen 
dat overheden met economische activiteiten de 
concurrentie aangaan met bedrijven. Een van die 
gedragsregels stelt dat overheden de integrale 
kosten voor een product of dienst in rekening 
moeten brengen bij de afnemer. 
De Wet Markt en Overheid maakt het mogelijk om 
af te wijken van deze gedragsregel. Zo kan in een 
gemeente de gemeenteraad uitspraak doen over 
welke economische activiteiten worden verricht in 
het algemeen belang. Daarmee is het toegestaan 
dat deze activiteiten tegen een lagere prijs dan 
de integrale kostprijs door de gemeente kunnen 
worden aangeboden.

Economische activiteiten in 
algemeen belang
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 30 
oktober 2014 besloten de volgende economische 

activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die 
plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in 
artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
- aanbieden gratis toegang van internet (Wifi) in 

het gemeentehuis en gemeentewerf
- verhuur of anderszins in gebruik geven van 

ruimten in gemeentehuis en gemeentewerf
- gebouwenbeheer bij niet gemeentelijke 

gebouwen
- werkzaamheden bij evenementen
- verhuur of anderszins in gebruik geven van 

gronden en panden aan maatschappelijke 
organisaties

- standplaatsenverhuur
- verhuur gemeentewoningen/verhuur grond 

tuincentrum.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij de gemeenteraad van Heemstede 
(Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van de Spiegellaan 20 het kappen van 1 boom 

wabonummer 17043, 
 ontvangen 10 november 2014. 
- Lorentzlaan 36 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 17026, 
ontvangen 7 november 2014. 

- Iepenlaan 5 het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak wabonummer 17046, 
ontvangen 10 november 2014. 

- Cruquiusweg 47 het kappen van 1 boom 
wabonummer 17145, 

 ontvangen 12 november 2014. 
- Zomerlaan 29 het kappen van 1 boom 

wabonummer 17174, 
 ontvangen 13 november 2014. 
- Einthovenlaan 24 het verhogen van de kap t.b.v. 

een atelierruimte wabonummer 5558, 
 ontvangen 11 november 2014. 
- Van Merlenlaan 28A het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
16762, ontvangen 13 november 2014. 

- R. Strauszlaan t.h.v. nr. 13, Herenweg t.h.v. nr. 
 111-113, IJssellaan t.h.v. nr. 23 het kappen van 
 3 bomen wabonummer 17134, 
 ontvangen 10 november 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 155B het vervangen van lichtreclame 

wabonummer 16425, ontvangen 22 oktober 
2014. 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.

- Cruquiusweg 118 het uitbreiden van de 1e 
verdieping wabonummer 16150, ontvangen 14 
oktober 2014. 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)
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. 
Zie inzien reageren, bezwaar maken.
- Cruquiusweg 118 het uitbreiden van de 1e 

verdieping wabonummer 16150, 
 ontvangen 14 oktober 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vrijheidsdreef het plaatsen van een 

namenmonument wabonummer 14569, 

verzonden 21 november 2014. 
- Sportparklaan 2 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 16452, 
 verzonden 21 november 2014. 
- W. Denijslaan 11 het plaatsen van 4 dakkapellen 

wabonummer 16117, 
 verzonden 21 november 2014. 
- Leidsevaartweg 143 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
15853, verzonden 21 november 2014. 

- Hendrik Andriessenlaan 36 het verbouwen van 
het woonhuis wabonummer 16069, 

 verzonden 21 november 2014. 
- Nabij 2e Leyweg, terrein - Amsterdamse 

Waterleidingen het kappen van 2 bomen 
wabonummer 16928, 

 verzonden 21 november 2014. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
U kunt zienswijzen indienen tot en met 6 weken na 
publicatie. 
- Franz Schubertlaan 37A omgevingsvergunning 

brandveilig gebruik voor een kinderopvang 
wabonummer 14411, ontvangen 13 augustus 
2014. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Handhavingsacties
Verwijdering fiets Dr. Schaepmanlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte damesfiets, merk Gazelle, met 

lekke achterband, in het fietsenrek aan de Dr. 
Schaepmanlaan t.h.v. huisnummer 62.

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.
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 7 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid de fiets van de weg te verwijderen of 
ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Zie verder kopje Bestuursdwang.

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 zwarte damesfiets, merk BSP, met twee lekke 

banden, ontbrekende ketting en ontbrekend 
spatbord, aan de Eikenlaan aan de achterzijde 
van de bibliotheek te Heemstede;

- Een rode damesfiets, merk Cameo, met lekke 
achterband, kapot zadel en kapot achterlicht, 
aan de Eikenlaan aan de achterzijde van de 
bibliotheek te Heemstede.

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.
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. Zie verder kopje 
Bestuursdwang. 

Verwijdering aanhangwagen 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen:
- Een aanhangwagen zonder kenteken, op de 

Javalaan t.h.v. huisnummer 65, in Heemstede.
In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.
De eigenaar van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de weg te verwijderen. Zie verder kopje 
Bestuursdwang. 

Bestuursdwang
Als de betreffende objecten binnen deze termijn 
niet van de weg zijn verwijderd, wordt ze 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 het object 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.

Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar 

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

WT 11214024 Poster LICHT_A1.indd   1 29-10-14   14:45

Afspraak maken = 
niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een 
afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer 
het u uitkomt en wordt u 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 ‘Maak een afspraak’.



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’.

Vergaderingen
Gemeenteraad – gewijzigde agenda
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
- TOEGEVOEGD 
 Rekenkameronderzoek Sport in Heemstede: 

hoofdstuk 5 Reactie College B&W
- Belofte fractieassistenten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 november 2014
- Wat verder ter tafel komt

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Middelen, Ruimte en 
Samenleving houden in december een openbare 
vergadering 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. 

Commissie Samenleving
Dinsdag 2 december 2014
 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 2 december 2014
- Spreekrecht burgers

- Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 
Zuid-Kennemerland

- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede

- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting CASCA
- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Kontext
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Sociaal Domein
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
Woensdag 3 december 2014 

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 3 december 2014
- Spreekrecht burgers
- Belastingverordeningen 2015 (A-stuk)
- Plan van aanpak evaluatie ligplaatsenbeleid 

vaartuigen (B-stuk)
- Startnotitie Economisch Programma 2015-2019 

(B-stuk)
- Uitvoeringsprogramma “integrale handhaving” 

gemeente Heemstede 2015 (B-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole 

2014 (C-stuk o.v.v. auditcommissie)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
Donderdag 4 december 2014

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 4 december 2014
- Spreekrecht burgers

- ISV- bijdrage bouwplan Wilhelminaplein 4-6 
(A-stuk)

- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 
omgevingsvergunning voor 4 woningen 
glipperweg 33-39 (A-stuk)

- Beheerplan Groenendaal vrijgeven voor inspraak 
(B-stuk)

- Opladen elektrische auto’s 
 (C-stuk o.v.v. VVD en D66)
- Actiepuntenlijst 
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 4 december 2014 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 
- Routebepaling Manpadslaangebied
- Strategische aankoop
- Beantwoording vragen D66 over Plan Watertoren 

fase 4
- Mededeling voortgang bouwplannen
- Wat verder ter tafel komt

Meer weten?
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) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Handhavingsacties




