
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 december 2017

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Vergaderingen 
raadscommissies 

december

In deze uitgave:
- Exploitatieovereenkomst 
 De Slottuin
- Bewonersavond project 
 Spaarnelicht

Afscheid burgemeester 
Marianne Heeremans
Wij nodigen u, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties 
en bedrijven, van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
gemeente op donderdag 11 januari 2018 vanaf 20.30 uur in het 
raadhuis. Deze bijeenkomst is ook de gelegenheid om afscheid te 
nemen van onze burgemeester Marianne Heeremans. Zij stopt op 15 
januari 2018. Rond 21.00 uur zal de burgemeester nog één keer haar 
nieuwjaarstoespraak houden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
 
In de hal van het raadhuis staat een bus waarin u een bijdrage kunt doneren voor een mooi initiatief: 
het Rouwcafé. Een mobiel ‘café’ waar voor iedereen die met verlies en rouw is geconfronteerd de 
mogelijkheid bestaat elkaar in een sfeer van kunst en cultuur te ontmoeten.

Namens het gemeentebestuur van Heemstede,

mr. Willem van den Berg drs. Irma Hesp mr. Christa Kuiper
secretaris griffier locoburgemeester

Vergaderingen raadscommissies 
december
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden op respectievelijk 12, 13 en 14 
december 2017 openbare vergaderingen om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd bij 
deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 12 december:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 
 12 december 2017
- Spreekrecht burgers
- Vervanging KO-Bus (A-stuk)
- Budgetsubsidies ondersteuning specifieke 

doelgroepen (A-stuk)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 13 december:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 13 december 2017
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

KennemerKust 2018 (B-stuk)
- Rekenkameronderzoek samenwerking Heemstede 

Bloemendaal (A-stuk)
- Zesde voortgangsrapportage ambtelijke 

samenwerking Heemstede & Bloemendaal 
(C-stuk)

- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
(A-stuk)

- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen Heemstede 2014 
(A-stuk)

- Financiële verordening 2018 (A-stuk)
- Belastingverordeningen 2018 (A-stuk)

- Uitvoering motie ‘Minder afval loont’ (C-stuk)
- Managementrapportage 2017 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) 
(op verzoek van PvdA)

- Brief gemeente Bergeijk beloningsbeleid 
bestuursvoorzitter

- Voorstel om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 14 december: 
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 14 december 2017
- Spreekrecht burgers
- Principeverzoek Masterplan Berkenrode, 

Herenweg 131 (B-stuk)
- Voorstel verkeersveiligheid rondom basisscholen 

(B-stuk)
- Voorlopig technisch-ontwerp van de haven 

vrijgeven voor inspraak (B-stuk)
- Hek t.b.v. oversteek Cruquiusweg-Cloosterweg-

Nijverheidsweg (B-stuk)
- Handhavingstraject baggerdepots op Manege 

Rusthof, Glipperweg 4 (op verzoek van 
GroenLinks)

- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter 
inzage in de publiekshal van het raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 548 56 46 of e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl



De gemeenten Heemstede en Bloemendaal 
zoeken een:

Specialist GIS/Geo-ict 
(36 uur)

Ben jij een professional met expertise op 
het gebied van data, techniek en analyse 

van gegevens? Werk je graag mee aan een 
ambitieuze ontwikkeling van ons databeheer? 
En werk je het liefst in een jong team met alle 

ruimte voor ontwikkeling?

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl en reageer 

uiterlijk 17 december 2017.

Exploitatieovereenkomst De Slottuin II
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Heemstede maken volgens artikel 6.24 lid 3 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat tussen 
de gemeente Heemstede en Hoorne Vastgoed 
Ontwikkeling BV een overeenkomst over 
grondexploitatie als bedoeld in de Wet ruimtelijke 
ordening is gesloten voor de herontwikkeling van 
het terrein van het voormalige Nova College aan 
de Cruquiusweg/ Ir. Lelylaan te Heemstede (De 
Slottuin). 

Volgens artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening ligt vanaf woensdag 6 december 
gedurende 6 weken een zakelijke beschrijving 
(college- en raadsbesluit en bijbehorend 
raadsvoorstel) van deze overeenkomst ter inzage in 
het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Als u vragen heeft over dit project, neem 
dan contact op met de heer R. Visser via 
telefoonnummer (023) 548 57 58.

Nieuwe beleidsregels
Op 21 november 2017 heeft het college de 
volgende beleidsregels vastgesteld:
- Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Heemstede 2017
- Beleidsregels bijstandsverlening aan bezitters 

van een woning, woonschip of woonwagen 
Participatiewet Heemstede 2017

- Beleidsregels parttime zelfstandigen 
Participatiewet Heemstede 2017

- Beleidsregels heroverwegen maatregel 
Participatiewet Heemstede 2017

Deze beleidsregels treden met terugwerkende 
kracht in werking vanaf 1 januari 2017.
De volgende beleidsregels zijn hiermee vervallen:
- Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Heemstede 2013
- Beleidsregels bijstandsverlening aan bezitters van 

een woning, woonschip of woonwagen 2004
- Beleidsregels parttime zelfstandigen in de 

bijstand Heemstede 2014
- Beleidsregels heroverwegen maatregel 

Participatiewet Heemstede 2015

Op 5 september 2017 heeft het college 
het Strategisch Gemeentebreed 
Informatieveiligheidsbeleid 2017 en het Tactisch 
Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 
2017vastgesteld. Deze beleidsregels treden in 
werking op 7 december 2017. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 
ligt ter inzage
De colleges van de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Heemstede, Velsen, Zandvoort en de 
provincie Noord-Holland hebben besloten het 
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak 
vrij te geven. 

Wat is het Ontwikkelperspectief 
Binnenduinrand? 
Het Ontwikkelperspectief is een visie die schetst 
hoe de overheden samen met maatschappelijke 
partners, ondernemers en bewoners het 
hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand 
voor de toekomst veilig kunnen stellen en verder 
kunnen versterken. Het Ontwikkelperspectief vormt 
een belangrijke bouwsteen voor de nog op te stellen 
omgevingsvisies. Daarnaast is het een toetsingskader 
voor (boven)lokale opgaven en initiatieven. 
Het plangebied is begrensd door het 
Noordzeekanaal in het noorden; de provinciegrens 
met Zuid-Holland in het zuiden, de Noordzee in het 
westen (waarbij een deel van de Noordzee tot het 
plangebied behoort), en grofweg de lijn de N208, 
het Spaarne en de Ringvaart in het oosten. 

Inspraak
Het Ontwikkelperspectief ligt van 8 december 
2017 tot 2 februari 2018 ter inzage en kunt 

u zienswijzen geven. Schriftelijke zienswijzen 
stuurt u binnen bovengenoemde termijn naar 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail 
gemeente@heemstede.nl. Reacties per mail kunt u 
ook sturen naar binnenduinrand@haarlem.nl
Het Ontwikkelperspectief gaat uiteindelijk door de 
raden van de samenwerkende gemeenten worden 
vastgesteld.

Stukken ter inzage
Het concept-Ontwikkelperspectief en de 
bijbehorende stukken zijn digitaal te vinden 
via www.heemstede.nl en www.haarlem.nl/
binnenduinrand. Ook liggen de documenten 
tijdens de hierboven genoemde inspraakperiode ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis in 
Heemstede. 
Op woensdag 24 januari 2018 om 20.00 uur 
vindt in het gemeentehuis van Heemstede een 
informatiebijeenkomst over dit onderwerp plaats. 
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met de 
heer R. van der Aar van de afdeling Ruimtelijk Beleid 
via telefoonnummer (023) 548 57 64 of per e-mail 
r.vanderaar@heemstede.nl



Verlenen omgevingsvergunning en verklaring van geen 
bedenkingen paarden-inloopstal Leidsevaartweg ongenummerd
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van het bepaalde in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend 
dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Herziening landgoederen en groene gebieden’ 
bouwen van een inloopstal voor paarden aan de 
Leidsevaartweg ongenummerd (kadastraal bekend 
gemeente Heemstede, sectie B, nummer 9531). De 
gemeenteraad heeft hiervoor een verklaring van 
geen bedenkingen afgegeven. 
De omgevingsvergunning, verklaring van geen 
bedenkingen en bijbehorende stukken liggen 
tussen donderdag 7 december 2017 en 18 januari 
2018 ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning en verklaring van 

geen bedenkingen zijn digitaal te raadplegen 
op de websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVstalleidsevweg-0201). Ook liggen de ontwerpen 
tijden bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Beroep instellen tegen het besluit? 
Belanghebbenden die een zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebben ingediend of de 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat niet tijdig te hebben gedaan kunnen 
beroep instellen tegen het besluit. Dat moet binnen 
6 weken na de dag van de terinzagelegging van het 
besluit (uiterlijk 18 januari 2018). Het beroepsschrift 
moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-
Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. De beschikking treedt in werking nadat de 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Bewonersavond over inrichtingsplan Spaarnelicht
Op het voormalige terrein van het Spaarne 
Ziekenhuis aan de César Francklaan in Heemstede 
wordt het project ‘Spaarnelicht’ ontwikkeld. Dit 
project omvat de bouw van twee woongebouwen 
met in totaal 62 woningen. Het openbare terrein 
rondom de woongebouwen wordt parkachtig 
ingericht. Op donderdagavond 7 december 2017 
vindt een bewonersavond plaats over het 
concept-inrichtingsplan. 

Doel van de avond
Tijdens deze avond licht de landschapsontwerper 
het ontwerp van de openbare ruimte toe. 
Aanwezigen krijgen aan de hand van grote borden 
de verschillend thema’s te zien. Uiteraard is er ook 
de gelegenheid om aan de ontwikkelaar en de 
gemeente vragen te stellen en opmerkingen mee 
te geven. Voor een compleet beeld ligt ook een 
ontwerp van de woongebouwen ter inzage. 

termijn voor het indienen van een beroepsschrift is 
verstreken. U kunt- met DigiD - ook digitaal beroep 
indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Degene die er veel belang bij heeft dat dit 
besluit niet in werking treedt, kan een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland (zie bovenstaand 
adres). Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd treedt de beschikking pas in werking 
nadat hierover een beslissing is genomen. Een 
voorlopige voorziening kunt u - met DigiD - ook 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. Visser via telefoonnummer (023) 548 57 58 
of per e-mail gemeente@heemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 3, het kappen van 20 bomen, de 

bouw van een polikliniek van SEIN, wabonummer 
242072, ontvangen 24 november 2017

- Clusiuslaan 4, het kappen van een es en een den, 
wabonummer 241958, ontvangen 21 november 
2017

- Johannes Vermeerstraat 24, het plaatsen van een 
overkapping, wabonummer 242024, ontvangen 
22 november 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 37, het vergroten van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
214696, verzonden 1 december 2017

- Weiland, Leidsevaartweg ongenummerd 
(kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie 
B, nummer 9531) inloopstallen met opslagruimte 

en verharding, voor het schuilen van paarden, 
wabonummer 14244, verzonden 28 november 
2017. Een beroepschrift moet uiterlijk 18 januari 
2018 worden ingezonden.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Waar en wanneer? 
Op donderdag 7 december 2017 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) bent u van harte welkom 
in het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Heemstede. 
In verband met de organisatie geeft u uw 
aanwezigheid vooraf aan bij de heer R. Visser via 
gemeente@heemstede.nl met vermelding van 
‘Aanmelding bewonersavond Spaarnelicht’.




