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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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

In deze uitgave:
- Inloopochtend burgemeester
- Omgevingsvergunningen

Commissievergaderingen 
december

Nieuwsgierig naar het plan voor de Haven van 
Heemstede? Kom naar de informatieavond op 
woensdag 14 december!

Het Havenlab, bestaande uit Heemsteedse inwoners 
en ondernemers, maakt in opdracht van en in 
samenwerking met de gemeenteraad een plan voor 
de herinrichting van de Haven. Het plan is nu zo ver 
gereed dat het Havenlab het graag wil delen met 
alle inwoners en ondernemers van Heemstede. 
Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van 
de Haven is van harte welkom op woensdag 
14 december om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
in het raadhuis. Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/haven

Informatiebijeenkomst Herinrichting Haven

Op maandag 28 november jl. plantte wethouder 
Heleen Hooij samen met het bestuur van de 
Vrienden van Wandelbos Groenendaal de eerste 
nieuwe boom (Zelkova serrata) op de Vrijheidsdreef. 
Hiermee gaf zij het startsein voor de aanplant van 
de overige 103 bomen langs de noordelijke entree 
van wandelbos Groenendaal. De twee rijen langs de 
rijbaan bestaan uit lindebomen. De buitenste rijen 
worden beplant met verschillende boomsoorten 
zoals walnoot, tamme kastanje, amberboom en 
eik. Naar verwachting is de laan medio januari 
2017 weer helemaal compleet. Lees meer over het 
project Vrijheidsdreef op www.heemstede.nl > 
Plannen en Projecten > Vervanging bomen 
Vrijheidsdreef.

Eerste boom Vrijheidsdreef geplant door 
wethouder Heleen Hooij

Het Wilhelminaplein krijgt in het najaar van 2017 
een opknapbeurt. De inrichting verandert waardoor 
meer een plein ontstaat, dat beter geschikt is om 
kleinschalige evenementen zoals een themamarkt 
te organiseren. Door een andere indeling komt de 
kerk meer ‘aan het plein’ te staan. De geschiedenis 
van deze oudste dorpskern van Heemstede moet 
ook duidelijker tot uitdrukking komen. Het plan voor 
de nieuwe inrichting ligt nu ter inzage.

Inloopbijeenkomst
U kunt de plannen inzien en hierbij uitleg krijgen 
tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdagavond 
13 december in het raadhuis. Tussen 19.30 uur en 
21.00 uur kunt u het voorlopig ontwerp op groot 
formaat bekijken, hierbij uitleg krijgen en reageren. 
Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen. Het is 
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent.
Het ontwerp staat ook op www.heemstede.nl > 
Actueel > Plannen en projecten > Wilhelminaplein.

Reageren
Wilt u reageren op het plan? Dat kan tot en met 
10 januari 2017 bij gemeente Heemstede, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede of stuur een e-mail naar 
gemeente@heemstede.nl onder vermelding van ‘VO 
Wilhelminaplein’.

Dinsdag 13 december 19.30-21.00 uur
Inloopbijeenkomst Wilhelminaplein
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Vrijdag 2 december
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 2 december 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.

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 6, 7 en 8 
december openbare vergaderingen om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig te 
zijn. 
 
Agenda commissie Samenleving 
dinsdag 6 december 2016:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 6 

december 2016
- Spreekrecht burgers
- Bijdrage voor samenvoeging Stichting WIJ 

Heemstede en Stichting (A-stuk)
- Maatschappelijke opvang (incl. ‘economisch 

daklozen’) en beschermd wonen (A-stuk)
- Bijzondere verordening structurele subsidies 

peuterspeelzaalwerk 2016 (A-stuk)
- GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 

West-Kennemerland (A-stuk)
- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 

incl. Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 
woensdag 7 december 2016:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 7 

december 2016
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

Kennemerkust 2017 (B-stuk)
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2016 t/m 2018 gemeente 
Heemstede (A-stuk)

- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 
2017 (A-stuk)

- Belastingverordeningen 2017 (A-stuk)
- Financiële verordening 2017 (A-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole 

2016 (C-stuk o.v.v. auditcommissie)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 
donderdag 8 december:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 8 

december 2016
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH) (A-stuk)

- Afvalscheiding in 2020, scenario’s afvalinzameling 
(B-stuk)

- Onderhoud of vervangen brug IJsbaanpad 
(B-stuk)

- Versterking samenwerking Metropoolregio 
Amsterdam (C-stuk o.v.v. PvdA)

- 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 

Commissievergaderingen december
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden. De raad 
heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2019: 
unaniem

- Vangnetuitkering Participatiewet 2016; unaniem
- Intrekken Verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen: unaniem
- Nota bodembeheer regio IJmond: unaniem
- Financiering uitvoering plan van aanpak 

Manpadslaangebied
 Dit besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor 

en 4 stemmen tegen
 Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA, GL 

en PvdA, tegen stemde de fractie van HBB
- Benoemen raadsleden leden D66 in 

raadscommissie Middelen: unaniem
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 24 

november 2016

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Raadsbesluiten 
24 november 2016

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning paardenstal en 
gebruik terrein Groenendaalse bos
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Deze verklaring heeft betrekking 
op de door burgemeester en wethouders 
vastgestelde ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het permanent toestaan van de bouw van 
een paardenstal en het gebruik van de grond ten 
behoeve van pony track Heemstede in afwijking van 

het bestemmingsplan “Landgoederen en groene 
gebieden”. 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 
donderdag 1 december 2016 gedurende 6 weken 
ter inzage. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal te 
raadplegen op de websites www.heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl 
Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer A. Borg, hoofd van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485748 of per 
e-mail: aborg@heemstede.nl.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 7, het plaatsen van een 

bergruimte, wabonummer 86450, ontvangen 
 14 november 2016
- Kerklaan 25, wijzigen garagedeuren naar een 

voorpui met deuren, wabonummer 86830, 
ontvangen 15 november 2016

- Herenweg 126A, het kappen van 2 
dennenbomen, wabonummer 88089, 

 ontvangen 17 november 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 136, het optrekken van de 

voorgevel, wabonummer 74781, verzonden 25 

november 2016
- Cloosterweg 13, het uitbreiden van de badkamer, 

wabonummer 62677, verzonden 25 november 
2016

- Franz Lehárlaan 147, het doorbreken van 
een muur (begane grond) en het plaatsen 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 86138, verzonden 25 november 
2016

- Watertoren 2, herbestemmen, verbouwen en 
restaureren van het pomphuis bij de watertoren 
tot een verblijfsruimte (museumfunctie) 
met archief voor de Historische vereniging 
Heemstede-Bennebroek, wabonummer 49790, 
verzonden 25 november 2016

- Raadhuisstraat 71, het vervangen van de begane 

grondvloer en bouwkundig splitsen winkel en 
bovenwoning, wabonummer 68480, verzonden 
25 november 2016

Deels verlenen en deels weigeren 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Franz Lehárlaan 129, het plaatsen van 2 

overkappingen, verlenen omgevingsvergunning 
voor overkapping aan de achterzijde en 
weigeren omgevingsvergunning voor 
overkapping aan de voorzijde, wabonummer 
50233, verzonden 25 november 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u 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 digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen:

- Een naamloze blauwe sloep met grijze hoes, 
in de Leidsevaart, ter hoogte van Linge 13, op 
ligplaats LIN001. 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 15 december 2016 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan. 
Als het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is weggehaald, wordt het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig 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.

Verwijdering vaartuig Leidsevaart




