
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 december 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

Vergaderingen 
commissies

10, 11 en 12 december

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.

Inloopochtend 
burgemeester 6 december 

12 december in commissie Ruimte:
Voorstel afschaffen kapvergunning
Het college van B&W wil het beleid rondom 
de kapvergunning wijzigen. Het voorstel is 
om de kapvergunning af te schaffen voor 
bomen die op particuliere grond staan en die 
niet als ‘beeldbepalend’ zijn opgenomen in de 
bomenkaart. De commissie Ruimte buigt zich 
op 12 december over dit voorstel. 

In de praktijk verandert er niet veel als gevolg van 
het afschaffen van de kapvergunning. Nu al wordt 
de kapvergunning verleend als de boom niet 
‘beeldbepalend’ is. Dit zijn bomen die niet gekapt 
mogen worden. Deze bomen, waaronder bomen 
in grote groene gebieden, zijn opgenomen in een 
bomenkaart en zijn hiermee beschermd. Ook na 
de beleidswijziging gelden dezelfde basisprincipes 
voor het wel of niet kunnen kappen van een boom. 
Wat er feitelijk verandert is dat een aanvrager geen 
tijd en geld meer kwijt is voor het aanvragen van 
een kapvergunning voor een boom die niet op de 
bomenkaart staat. 

U bent van harte uitgenodigd bij de vergadering 
van de commissie Ruimte op 12 december 
(aanvang 20.00 uur) aanwezig te zijn. Hier heeft u 
de mogelijkheid om in te spreken. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de raadsgriffier, tel. 
023 - 548 56 46, raadsgriffier@heemstede.nl.

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! 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging, het 

kappen van 1 els, 1 populier, 1 es en 1 beuk 
wabonummer 5150, ontvangen 15 november 
2013. 

- Overboslaan 33 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 8725, ontvangen 15 november 
2013. 

- Anna Blamanlaan 19 het kappen van 1 berk 
wabonummer 8730, ontvangen 19 november 
2013. 

- Johan Wagenaarlaan 1 het plaatsen van een 
geluidswal wabonummer 8779, ontvangen 20 
november 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging, het 

kappen van 1 els, 1 populier, 1 es en 1 beuk 
wabonummer 5150, ontvangen 15 november 
2013. 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)
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging wabo-

nummer 5150, ontvangen 15 november 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Parkeerterrein t.o. Binnenweg 16-18 het kappen 

van 1 boom wabonummer 8650, verzonden 29 
november 2013. 

- Binnenweg 16 het maken van een droogloop 
op het dak wabonummer 6634, verzonden 29 
november 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering op 
10, 11 en 12 december 2013 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 
10 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 10 

december 2013
- Spreekrecht burgers
- Verordening peuterwerk Heemstede 2013 

(A-stuk)
- Toekomstscenario’s Gemeenschappelijke 

Regeling Zuid-Kennemerland (Paswerk) (B-stuk)
- Toekomst Bibliotheekwerk in Heemstede (C-stuk 

o.v.v. GL en HBB) 
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 11 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 11 

december 2013
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

Kennemerkust 2014 (B-stuk)
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente 
Heemstede A-stuk)

- Belastingverordeningen 2014 (A-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole 

2013 (C-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 12 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 12 

december 2013
- Spreekrecht burgers
- Ruimtelijke randvoorwaarden voor een 

herziening van het bestemmingsplan 
Woonwijken Noordoost ten behoeve van 
Watermuziek en Spaarnelicht (A-stuk)

- Wijziging kapbeleid (A-stuk)
- Uitvoeringsprogramma “integrale handhaving” 

gemeente Heemstede 2014 (B-stuk)
- Beheerplan openbare verlichting 2013-2017 

(C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Fietsparkeren winkels Zandvoortselaan (C-stuk 

o.v.v. D66 en GroenLinks)
- Notitie verkeersonderzoek ontsluiting 

parkeergarage Vomar (C-stuk o.v.v. VVD en PvdA)
- Vrijgeven krediet project ‘Vervanging 

laanbeplanting Bosboom Toussaintlaan’ (C-stuk 
o.v.v. HBB)

- Overzicht bouwprojecten november 2013
- 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. 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. 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 12 december 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
 
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  gehandicaptenparkeerkaart 
  - niet openbaar -
20.30 uur   bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  uitbreiden van een woonhuis aan de 
  Jacob van Ruisdaellaan 1 - openbaar -
21.00 uur bezwaren tegen de verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  vuurwerkopslag aan de Kerklaan 25-27 
  - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023)5485607.

Raadsbesluiten 28 november 2013
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Hamerpunten (unaniem)
- Regionalisering leerplicht
- Vaststelling Verordening materiële en financiële 

gelijkstelling onderwijs 2013
- Wijziging begroting 2013 Stichting Openbaar 

Onderwijs Zuid-Kennemerland en begroting 
2014

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 28 

november 2013
 De raad vraagt reactie van de rekenkamer-

commissie Heemstede op de brief van de 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies.

De afdoening van de ingekomen stukken wordt 
daarna unaniem vastgesteld conform voorstel.



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’.

Een zeer verwaarloosd vaartuig in de Glipper 
Zandvaart ter hoogte van de Patrijzenlaan hoek 
Korhoenlaan is in opdracht van het college 
verwijderd. Het vaartuig is direct vernietigd 

vanwege de zeer slechte staat waarin deze 
verkeerde. De rechtmatige eigenaar wordt verzocht 
zich te melden voor betaling van de gemaakte 
kosten.

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Handhavingsactie vaartuig Glipper Zandvaart

Nieuwe Verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs 
Bij besluit van 28 november 2013 heeft de raad 
de Verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs gemeente Heemstede 2013 vastgesteld. 
De Verordening treedt met ingang van 5 december 

2013 in werking. Per diezelfde datum is de 
Verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs gemeente Heemstede 2009 ingetrokken.

De Verordening ligt tot en met 26 februari 2013 
ter inzage op het gemeentehuis. De regeling is na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

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 te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Neem voor informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.




