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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

Commissievergaderingen 
in december

In deze uitgave:
- Verkeersbesluiten
- Maximaal 3 honden p.p. in 
 Wandelbos Groenendaal

Commissie Ruimte bespreekt scenario’s 
voor winkelcentra Heemstede
Welk scenario voor de winkelcentra in 
Heemstede moet verder worden uitgewerkt 
in een toekomstvisie? Moet het winkelgebied 
Binnenweg-Raadhuisstraat zich, naast 
zijn functie als lokale ontmoetingsplek, 
vooral richten op mensen die een dagje 
komen winkelen voor de niet-alledaagse 
benodigdheden, of vooral op de dagelijkse 
boodschappen? Dat bespreekt de commissie 
Ruimte op donderdag 3 december (aanvang: 
20.00 uur, locatie: raadhuis). U bent van 
harte welkom om deze vergadering bij te 
wonen. U kunt ook uw mening geven. Wilt u 
gebruikmaken van dit ‘inspreekrecht’, neem 
dan contact op met de griffie via raadsgriffier@
heemstede.nl of tel. 023-548 56 46. 

De gemeente werkt in samenspraak met 
ondernemers, omwonenden en andere 
belangstellenden aan een visie op de toekomst 
van de Heemsteedse winkelcentra. De visie moet 

ons vertellen wat er nodig is om de winkelcentra 
en in het bijzonder de Binnenweg/Raadhuisstraat 
nu en in de toekomst aantrekkelijk en succesvol 
te laten zijn. Eerst is bepaald waarover de visie 
precies moet gaan. In de volgende stap zijn 
verschillende ambitieniveaus (oftewel: scenario’s) 
en een voorkeursscenario beschreven. Hieruit moet 
duidelijk blijken welke plaats Heemstede wil gaan 
innemen in de markt. Op 
6 oktober heeft het bureau DTNP de scenario’s 
tijdens een brede bijeenkomst gepresenteerd 
aan winkeliers en andere belangstellenden. De 
resultaten heeft DTNP verwerkt in het rapport 
‘Kerndocument Winkelcentra Heemstede-
tussenstap (fase 2a)’. 

Planning
Het college stelt voor de conclusies en het 
voorkeursscenario uit het rapport van DTNP over 
te nemen. De raadscommissie Ruimte bespreekt 
dit voorstel op 3 december, aansluitend stelt het 
college het definitieve scenario voor de uitwerking 
van de visie vast. De planning is dat winkeliers, 
omwonenden en andere belangstellenden in 
januari hun mening over de conceptvisie kunnen 
geven. De definitieve visie en de bijbehorende 
uitvoeringsagenda worden naar verwachting in 
maart 2016 door de raad vastgesteld.

Het rapport van DTNP met de verschillende 
scenario’s en meer informatie is te vinden op 
www.heemstede.nl > Actueel > Plannen en 
Projecten > Visie winkelcentra Heemstede.

NL-Alert geeft direct informatie bij een 
noodsituatie

Op 7 december wordt het NL-Alert 
controlebericht weer uitgezonden
Op maandag 7 december zendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de 
hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw 
mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. 
Omdat dit een controlebericht is, hoeft u niets 
te doen. Dat is ook duidelijk aangegeven in het 
bericht. Heeft u uw mobiel nog niet ingesteld voor 
NL-Alert? Ga dan snel naar www.nl-alert.nl.

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 4 december 2015 
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.

Vrijdag 4 december
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 6, legaliseren dakterras, 

wabonummer 30072, ontvangen 10 november 
2015

- Kerklaan 1, het plaatsen van een deur in de 
zijgevel, wabonummer 30069, ontvangen 10 
november 2015

- Herenweg 5, constructieve doorbraak pand 
Abeel, wabonummer 29865, ontvangen 3 
november 2015

- Crayenesterlaan 136, plaatsen steiger met daarop 
een glazen huis/serre, wabonummer 30175, 
ontvangen 11 november 2015

- Roerdomplaan 54, plaatsen balkonbeglazing, 
wabonummer 30186, ontvangen 12 november 
2015

- Drieherenlaan 49, plaatsen scootersafe, 
wabonummer 30190, ontvangen 11 november 
2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 5, het kappen van 3 eiken, 2 elsen 
 en 1 berk, wabonummer 29853, verzonden 
 20 november 2015
- Spaarnzichtlaan 9, het maken van 

gevelopeningen en wijzigen begane grondvloer, 
wabonummer 29317, verzonden 20 november 
2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Agenda’s
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte 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.

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 1 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

1 december 2015
- Spreekrecht burgers
- Begroting Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Zuid-Kennemerland 2016 (A-stuk)
- Aanpassing gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap 
- Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)
- Aangepaste gemeenschappelijke regeling 

samenwerking Sociale Zaken (A-stuk)
- Cultuurnota 2016 t/m 2019 (A-stuk)
- Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019 (A-stuk)
- Transformatieplan Stichting CASCA en Stichting 

WOH: stand van zaken en verzoek bijdrage in de 
eenmalige kosten (A-stuk)

- Uitslag Kindermonitor 2014 (C-stuk) (ovv CDA en 
PvdA)

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst december 2015
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 
woensdag 2 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 2 december 2015
- Spreekrecht burgers
- Verordening openbaar water Heemstede 2016 

(A-stuk)
- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 

2016 (wijziging en deregulering) (A-stuk)
- Treasurystatuut 2015 (A-stuk)
- Belastingverordeningen 2016 (A-stuk)
- Economisch Actieprogramma Heemstede 2016-

2020 (B-stuk)
- Vaststelling verordening commissie 

bezwaarschriften (deregulering) (A-stuk)
- Voortgang ambtelijke samenwerking 

Bloemendaal en Heemstede
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 3 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 3 december 2015
- Spreekrecht burgers
- Verordening dode gezelschapsdieren 

(deregulering) (A-stuk)
- Onderhoud of vervangen brug IJsbaanpad 

(B-stuk)

Maximaal 3 honden per persoon in Wandelbos Groenendaal
Op woensdag 2 december bespreekt de 
commissie Middelen de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Bij de vorige 
wijziging in juni 2015 is geregeld dat het 
maximum aantal honden per persoon in 
wandelbos Groenendaal is teruggebracht 
van zes naar drie. Wel was het mogelijk 
hierop uitzonderingen te maken, maar deze 
mogelijkheid vervalt in de nieuwe APV.

Beperking van het aantal honden in het noordelijke 
deel van het wandelbos is wenselijk om de 
leefbaarheid van dit deel van het bos te vergroten. 
Er wordt overlast ervaren van grote groepen honden 
door overige gebruikers (mens en dier). Daarnaast 
is de recreatieve druk hier hoog. De natuurwaarden 
zijn waarneembaar lager dan in het hondenvrije 
deel van het bos, doordat kruiden en heesters 
minder kans krijgen zich te ontwikkelen door de vele 

betreding van recreanten en honden. Het maximum 
van 3 honden per persoon geldt voor iedereen. 
Hierdoor wordt de beperking daadwerkelijk 
zichtbaar en wordt niemand bevoordeeld. Het is 
juridisch niet mogelijk uitzonderingen te maken voor 
inwoners of lokale uitlaatservices uit Heemstede. 

Bespreking in commissie Middelen
Dit voorstel wordt op woensdag 2 december 2015 
besproken in de commissie Middelen (aanvang: 
20.00 uur, locatie: raadhuis). De commissie vindt de 
mening van inwoners belangrijk. Daarom bent u van 
harte uitgenodigd om tijdens de vergadering uw 
mening over dit onderwerp te geven. Als u gebruik 
wilt maken van dit spreekrecht, kunt u zich – liefst 
van te voren - aanmelden bij de raadsgriffie. Dit kan 
via raadsgriffier@heemstede.nl of telefonisch via 023-
5485646. De griffie zal u dan informeren over de 
gang van zaken tijdens de commissievergadering. 

- Tussenstap visie winkelcentra Heemstede - 
 fase 2a (B-stuk)
- Samenwerkingsovereenkomst R-net 

haltevoorzieningen (C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Huisvesting statushouders en invulling 

wachtkamerconstructie
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- 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. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl 

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 3 december 2015, 
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 3 december 2015
- Opheffen geheimhouding en openbaar maken 

verslag Manpadslaangebied

Tot het begin van de vergadering kunt u zich ook 
nog ter plekke melden als inspreker. 



Handhavingsacties
Uitgevoerde verwijdering fietsen 
Provinciënwijk, Heemsteedse Dreef en 
Raadhuisplein
Op 4 november 2015 hebben wij de verwijdering 
aangekondigd de volgende fietsen in de 
Provinciënwijk, op de Heemsteedse Dreef en op het 
Raadhuisplein:

Ter hoogte van flat Blauwmees, Zeelandlaan:
- Een blauwe herenfiets , merk Sparta;
- Een blauwe kinderfiets, merk Dinosaurus;
- Een witte kinderfiets, merk Popal;
- Een grijze herenfiets, merk Easy Bike;
- Een blauwe herenfiets, merk Kopra;
-  Een blauwe damesfiets, merkloos;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van flat Groenling, Overijssellaan:
- Een oranje/blauwe kinderfiets, merk Batavus;
- Een groen/witte damesfiets, merk Union;
- Een grijze herenfiets, merk Pointer;
- Een grijze damesfiets, merk Everbike;
- Een blauwe herenfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van flat Geelgors, Overijssellaan:
- Een paars/grijze damesfiets, merk Batavus;
- Een zwarte damesfiets, merk Limit;

Ter hoogte van flat Blauwvink, Overijssellaan:
- Een goud/blauwe kinderfiets, merkloos;
- Een zwart/grijze herenfiets, merk Limit;

Ter hoogte van Heemsteedse Dreef 37:
- Een roze/groen kinderfiets, merk Trail;
- Een roze/grijs herenfiets, merk Apache;
- Een rode damesfiets, merk Batavus;

Ter hoogte van Heemsteedse Dreef 39:
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus;
- Een zwarte herenfiets, merk Kronan;

Ter hoogte van Raadhuisplein 1:
- Een zwarte damesfiets, merk Edwards.

Bovengenoemde fietsen zijn op 19 november 2015 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na publicatie. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn fiets ophalen 
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.

Verkeersbesluiten
Parkeerplaatsen
- Het aanwijzen van een parkeerplaats 

vooralsnog tot en met 3 november 2017 nabij 
de woning Zandvaartkade 6 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner, verzonden 17 november 2015. 

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
het appartement Wasserij-Annalaan 217 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
ten behoeve van de bewoner, verzonden 19 
november 2015. 

Deze besluiten liggen vanaf 26 november 2015 zes 
weken ter inzage in het raadhuis van Heemstede. 

Zebra fietspaden
Het aanbrengen van een zebramarkering op het 
fietspad bij reeds bestaande zebra’s over de rijbaan, 
op de volgende locaties: 

-  de Herenweg ten noorden van de rotonde met 
de Kerklaan en de Eykmanlaan;

-  de Herenweg ten zuiden van de rotonde met de 
Kerklaan en de Eykmanlaan;

-  de Kerklaan ten oosten van de rotonde met de 
Herenweg en de Eykmanlaan;

-  de Eykmanlaan ten westen van de rotonde met 
de Herenweg en de Kerklaan;

-  de Zandvoortselaan ter hoogte van het kruispunt 
met de Jacques Perklaan;

-  de Valkenburgerlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Camplaan;

-  de Sportparklaan ter hoogte van huisnummer 5;
-  de Javalaan ter hoogte van huisnummer 39;
-  de Pieter Aertszlaan ten westen van het kruispunt 

met de Heemsteedse Dreef;
-  de Johan Wagenaarlaan ten oosten van het 

kruispunt met de Heemsteedse Dreef;
-  de César Francklaan ten oosten van het kruispunt 

met de Heemsteedse Dreef;

-  de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Overboslaan;

-  de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Crayenestersingel;

-  de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Paulus Buyslaan;

-  en de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Anthonis Duycklaan.

De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
25 november 2015 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het 
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie hiervoor inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Evenement 
Kerstboomverbranding 6 januari 2016
Op 18 november 2015 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen voor het houden van een kerstboom-
verbranding op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef 
op 6 januari 2016 van 13.00 uur tot 24.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, overeen-
komstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto 
artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het 
weggedeelte van de Vrijheidsdreef tussen de Van 
Merlenlaan en de Burgemeester van Rappardlaan 

af te sluiten voor autoverkeer op 6 januari 2016 van 
13.00 uur tot 09.30 uur op 7 januari 2016.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Nieuwe regelgeving
Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit APV
Op 17 november 2015 heeft het college het 
Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit Algemene 
Plaatselijke Verordening vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl 

Beroepsmogelijkheid
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 

juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
degene die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, 
beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht. Zie hiervoor 
inzien, reageren, bezwaar maken.



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’.




