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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

Inloopochtend 
burgemeester

5 december
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Vuurwerk afsteken mag vanaf 18.00 uur 
Zoals al in de media is bekendgemaakt mag 
vuurwerk afsteken alleen op oudejaarsdag vanaf 
18:00 uur tot nieuwjaarsnacht 2:00 uur. En dus niet 
meer vanaf 10.00 uur in de ochtend. Buiten deze 
tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan.

Minimumleeftijd vuurwerk afsteken
Op de verpakking van legaal vuurwerk staat de 
minimale leeftijdsgrens voor het afsteken van 
vuurwerk. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) 
hangt af van het soort vuurwerk.

Veilig vuurwerk afsteken
Gaat u tijdens de jaarwisseling zelf vuurwerk 
afsteken of hier buiten naar gaat kijken? Bescherm 
dan altijd uw ogen met een vuurwerkbril. Als u 
vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing 
heeft u de minste kans op ongelukken. Lees alle tips 

over veilig vuurwerk afsteken op de website 
van Stichting Consument en Veiligheid (SCV) 
www.veiligheid.nl/tips-en-advies/vuurwerk-afsteken.

Politiebureau in Heemstede
Er blijkt nog weleens onduidelijkheid te bestaan 
over de politiepost in Heemstede. Heemstede had 
èn heeft een eigen politiepost, gevestigd aan de 
Kerklaan. Deze post maakt deel uit van het team 
Kennemerkust. De hoofdvestiging van dit team 
Kennemerkust is in Zandvoort. Het politiebureau in 
Heemstede is tijdens kantooruren geopend; u kunt 
hier dan terecht voor bijvoorbeeld het doen van 
een aangifte. Deze post is ook de uitvalsbasis voor 
de wijkagenten.

Adres en openingstijden
Kerklaan 61, 2101 HR Heemstede
Regionaal politienummer 0900 - 8844 (lokaal tarief )
Maandag tot en met zaterdag: 9.00-17.30 uur

Exposities Raadhuis Heemstede
Kunstwerken van afval
In augustus van dit jaar zijn drie basisscholen in 
Heemstede gestart met een lesprogramma om 
kinderen bewust te maken van de voordelen van 
afval scheiden en recycling. Met als doel het nog 
beter scheiden van afval. Ook hebben de kinderen 
met afval van thuis de mooiste kunstwerken en 
spelletjes gemaakt. Een deel hiervan is nog tot 
19 december te zien in de publiekshal van het 
Raadhuis.

Rita Hawkins-Scholberg
In de maanden december 2014 en januari 2015 
exposeert Rita Hawkins-Scholberg haar werk in de 
Burgerzaal. 

Duo expositie Paula de Wit 
en Maria Pinxter
In de publiekshal is werk te zien van de kunstenaars 
Paula de Wit (beelden) en Maria Pinxter (schilderijen). 
Deze duo expositie is nog te zien tot 30 januari 2014

Pop-up expositie ‘Serious Request’
In het kader van ‘Serious Request’ hangen tussen 
3 december en 18 december 2014 als Pop-up 
expositie drie schilderijen in de publiekshal. Dit 
drieluik is een project van Kitty van Pel. Aansluitend 
is het werk nog te zien in het Patronaat in Haarlem. 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Laantje van Alverna het kappen van 
 21 bomen wabonummer 17269, 
 ontvangen 17 november 2014.
- Fresialaan 27 plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 17271, 
ontvangen 17 november 2014.

- Oudemanslaan 9 een interne verbouwing, 
verwijderen draagmuren, het kappen van 

 1 boom en een vlaggenmast wabonummer 
17280, ontvangen 17 november 2014.

- Bronsteeweg 94 het kappen van 2 bomen 

wabonummer 17389, 
 ontvangen 20 november 2014.
- Laan van Dicklaan 45 het kappen van 
 2 bomen wabonummer 17392, 
 ontvangen 20 november 2014.

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 33 het kappen 
 van een beuk wabonummer 16829, 
 verzonden 28 november 2014.
- Van de Spiegellaan 20 het kappen van een 

haagbeuk wabonummer 17043, 

 verzonden 28 november 2014.
- Bronsteeweg 94 het kappen van 
 2 taxusbomen wabonummer 17389, 
 verzonden 28 november 2014.
- R. Strauszlaan t.h.v. nr. 13, Herenweg t.h.v. nr. 
 111-113, IJssellaan t.h.v. nr. 23 wabonummer 

17134, verzonden 28 november 2014.
- Johan Wagenaarlaan 20 het doorbreken van een 

muur op de begane grond wabonummer 
 16459, verzonden 28 november 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Havendreef’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Havendreef’ met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPHavendreef-0101 
met ingang van donderdag 4 december 2014 
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. 

Havendreef
Voor het verouderde bedrijventerrein gelegen aan 
de Havenstraat en Kanaalweg bestaat het plan 
om hier het nieuwe woongebied Havendreef te 
bouwen. Het plan behelst 61 eengezinswoningen, 
15 appartementen, een horecagelegenheid en 
een dierenspeciaalzaak. Op de website van de 
gemeente vindt u een speciale pagina met veel 
informatie over het project Havendreef: 
www.heemstede.nl -> Plannen en Projecten -> 
Bouwplan Havendreef.

Bestemmingsplan Havendreef
Het plan voor de nieuwe woonwijk is in strijd met 
het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Haven’. 
Door middel van het door de gemeenteraad 
vaststellen van een nieuwe bestemmingsplan kan 
medewerking worden verleend aan het bouwplan. 
Het bestemmingsplan heeft ook betrekking op 
de in het gebied gelegen bestaande woningen 
Heemsteedse Dreef 36 t/m 56 en Havenstraat 43 
t/m 63.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang 
van donderdag 4 december 2014 gedurende zes 
weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal 
van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
De openingstijden van het raadhuis vindt u op de 
website www.heemstede.nl. Het plan (verbeelding, 
regels en toelichting) kan digitaal worden ingezien 

op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPHavendreef-0101 en op de 
website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (4 
december 2014 t/m 14 januari 2015) kan eenieder 
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt 
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via 
een e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer G. Klaassen of de heer 
B. ter Haak van de afdeling Ruimtelijk Beleid. 
Hun telefoonnummers zijn (023) 548 57 65 en 
023-5485766. Ook voor nadere informatie over 
het ontwerpbesluit kunt u zich tot hen wenden.

Hogere waarden Wet geluidhinder 
bestemmingsplan Havendreef te Heemstede
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van het bestemmingsplan 
Havendreef, een verzoek om vaststelling van 
hogere waar den in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. 
Het hogere waarden besluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het 
college tot vaststelling van hogere waarden is 
gemandateerd aan de directeur van Milieudienst 
IJmond. 

Deze maakt bekend dat er een ontwerpbesluit 
hogere waarden is genomen. 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden voor de geluidbelasting ligt met ingang 
van 4 december 2014, gedurende zes weken, samen 
met het ontwerpbestemmingsplan Havendreef, 
ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van 
Heemstede en bij Milieudienst IJmond, Stationsplein 
48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan 
een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen 
kenbaar gemaakt worden bij Milieudienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling 
hogere waarden bestemmingsplan Havendreef te 
Heemstede”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
telefonisch een afspraak maken met Milieudienst 
IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63.



Afsluiten elektronische weg voor indienen Wob-verzoek
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 21 oktober 2014 besloten de elektronische weg 
niet langer open te stellen voor het indienen van 
verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur. Dit besluit is op 30 oktober 2014 in werking 
getreden.

De burgemeester heeft op 21 oktober 2014 
besloten de elektronische weg niet langer open te 
stellen voor het indienen van verzoeken op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit besluit 
treedt in werking vanaf 4 december 2014.
De raad heeft op 27 november 2014 besloten de 
elektronische weg niet langer open te stellen voor 

het indienen van verzoeken op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur. Dit besluit treedt 
in werking vanaf 4 december 2014.

Wilt u meer weten over de wijze waarop een 
Wob-verzoek moet worden ingediend, kijk dan 
op www.heemstede.nl bij nieuwsberichten.

Handhavingsacties
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 blauw/grijze damesfiets, merk Magneet, met 

twee lekke banden, een defecte remkabel en 
defecte verlichting, ter hoogte van het trafohuisje 
aan de Dinkellaan;

- Een grijze damesfiets, merk Sparta, met een lekke 
voorband, vastgezet met een kettingslot tegen 
een nietje, ter hoogte van Binnenweg 207;

- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met een 
lekke achterband, geplaatst tegen een nietje, ter 
hoogte van Binnenweg 9;

- Een grijze herenfiets, merk Elegant, met twee 
lekke banden en verbogen achterwiel, ter 
hoogte van de Willem Klooslaan achter het 
bushokje van lijn 50 aan de Herenweg;

- Een zwarte damesfiets, merk Cumberland Classic 
DeLuxe, met twee lekke banden, ter hoogte van 
Heemsteedse Dreef 225.

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.

Bestuursdwang
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. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets 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 zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering boot 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 

bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:
- Een wit kajuitbootje, genaamd Easy, in de 

Zandvaart op ligplaats ZVK 006.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie 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 verwijderd, 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 publicaties, 
neem dan contact op met bureau Handhaving 
via het algemene telefoonnummer 14 023.

Raadsbesluiten 27 november 2014
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.
- Afsluiten elektronische weg voor het indienen 

van Wob-verzoeken.
- Motie alle partijen ‘Sport verdient structureel 

aandacht’
- Motie alle partijen ‘Regionale afstemming sociaal 

domein’

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.

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2015
Op 4 november 2014 heeft het college de 
Beleidsregels Minimabeleid Heemstede 2015 
vastgesteld. De Verordening maatschappelijke 
participatie Wwb Heemstede 2012 vervalt van 
rechtswege met ingang van 1 januari 2015.

Preventie- en Handhavingsplan Heemstede
Op 30 oktober 2014 heeft de raad het Preventie- 

en Handhavingsplan Heemstede (voor de 
uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018) 
vastgesteld. 

Afvalinzameling en afvalscheiding
Op 26 augustus 2014 heeft het college de 
Beleidsnota Afvalinzameling en afvalscheiding – op 
weg naar 65% - vastgesteld.

Regeling kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Regeling 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Heemstede 2015 vastgesteld. 

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

Verleende vergunningen
Tijdelijke standplaatsvergunning
Op 28 november 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke 
standplaatsvergunning te verlenen aan de heer G. 
Meeuwenoord voor de verkoop van kerstbomen 
en kerst gerelateerde artikelen van 6 december 
2014 tot 24 december 2014. De vergunning is 

verleend op grond van artikel 5:18 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening en wordt ingenomen op 
de parallelweg aan de kop van de haven langs de 
Heemsteedse Dreef. 

Drank- en horecavergunning
Op 27 november 2014 heeft de burgemeester 

besloten een drank- en horecavergunning voor het 
uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan 
Popsuiker V.O.F., Raadhuisstraat 9. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene en Juridische Zaken, 
tel. (023) 548 56 07.



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’.




