
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 december 2013

Op dinsdag 24 en 
dinsdag 31 december 

is het raadhuis 
vanaf 13.00 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

Vergadering 
gemeenteraad 
18 december

Voorkom woninginbraak tijdens 
‘De donkere dagen’
Als de dagen korter worden, neemt het aantal 
woninginbraken toe. Politie en gemeente 
willen dit voorkomen, maar daar is uw hulp bij 
nodig. Belt u 1-1-2 bij verdachte situaties en 
help mee de woninginbraken te stoppen.

In de laatste maanden van het jaar wordt er vaker 
ingebroken dan in de lente of zomer. Daarom krijgt 
de aanpak van woninginbraken van de politie de 
komende maanden de hoogste prioriteit. 

U kunt ook veel doen om een inbraak te 
voorkomen. Veel inbraken vinden plaats door 
insluiping. Deze vorm van woninginbraak, 
waarbij dus niets wordt opengebroken, is het 
meest eenvoudig te voorkomen. Maar ook tegen 
andere vormen van inbraak kunt u preventieve 
maatregelen nemen. 

Een aantal tips
- Sluit ramen en deuren af, ook al gaat u maar even 

van huis of naar zolder. Dieven hebben maar 
enkele seconden nodig om binnen te dringen en 
hun slag te slaan.

- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, 
voorzien van het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
(PKVW).

- Zorg voor zicht en licht. Vaak verlaten mensen in 
de loop van de dag hun huis om pas in de avond 
terug te keren in een geheel donkere woning, 
terwijl verlichting in en om de woning juist kan 
helpen om inbraken te voorkomen.

- Een goede tip is dan ook om tijdschakelaars op 
uw lampen te zetten en ze zodanig in te stellen 
dat de verlichting op wisselende tijdstippen in 
wisselende vertrekken aan en uit gaat.

Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl.

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeenten, provincies 
en waterschappen verplicht om Algemeen 
verbindende voorschriften (verordeningen en 
beleidsregels) digitaal te publiceren. Publiceren in 
HeemstedeNieuws voldoet dan niet meer aan de 
wettelijke eisen. 
De gemeente zal 
vanaf 1 januari in 
de vorm van een 
mededeling in 
HeemstedeNieuws 
verwijzen naar deze 

bekendmaking. U kunt de publicaties vervolgens 
vinden via www.officielebekendmakingen.nl en op 
www.overheid.nl. 

Blijf op de hoogte
U kunt zich abonneren op de e-mailservice van 
overheid.nl. U ontvangt dan alle informatie over 
de verordeningen en beleidsregels, maar ook over 
ontwikkelingen in uw buurt per e-mail. Als extra 
service zijn bekendmakingen ook beschikbaar via 
de app ‘OmgevingsAlert’. Kijk hiervoor in de App 
Store (Apple) of Play Store (Android).

Publicaties vanaf 1 januari digitaal

Exposities Raadhuis Heemstede
Expositie Carlos Casas
Op dit moment is in de Burgerzaal werk te zien 

van de Cubaanse schilder Carlos Casas. Zijn passie 
voor tekenen en schilderen begon al op zeer 
jonge leeftijd. Zijn werken zijn gebaseerd op liefde 
en compassie tussen mens, dier en natuur. Deze 
expositie hangt nog tot eind januari 2014. 

Expositie Chiel Braat
In de maanden december 2013 en januari 2014 is 
in de publiekshal werk te zien van Chiel Braat. Zijn 
werk bestaat uit schilderijen van Heemsteedse 
bomen.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u 
van harte welkom om de verschillende exposities te 
komen bewonderen.Carlos Casas



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperdreef 192 A het kappen van 1 

venijnboom, 8 esdoorns en 5 naaldbomen 
wabonummer 8784, ontvangen 25 november 
2013. 

- Van Merlenlaan 19a het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 8786, ontvangen 25 november 
2013. 

- Glipperdreef 192 het kappen van 1 eik 
wabonummer 8787, ontvangen 25 november 
2013.

- Heimanslaan 2 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 8789, ontvangen 25 november 
2013. 

- Belle van Zuylenlaan 2 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 8838, ontvangen 
26 november 2013. 

- Burgemeester van Lennepweg 44 het kappen 
van 1 conifeer wabonummer 8859, ontvangen 
28 november 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 8 het kappen van 2 eiken, 1 populier, 1 

kastanjeboom en 1 esdoorn wabonummer 8574, 
verzonden 6 december 2013. 

- Overboslaan 33 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 8725, verzonden 6 december 
2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 53 het vervangen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7874, verzonden 6 december 2013. 

- Herenweg 126H het kappen van 1 eik 
wabonummer 8391, verzonden 6 december 
2013. 

- N.K.J. van Waasplein 3 het snoeien van 1 wilg 
wabonummer 8426, verzonden 6 december 
2013. 

- Wagnerkade 75 het kappen van 1 leylandcipres 
wabonummer 8109, verzonden 6 december 
2013. 

- Rijnlaan 54 het kappen van 1 es wabonummer 
8193, verzonden 6 december 2013. 

- Zandvoorter Allee 23 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 8432, verzonden 6 december 
2013. 

- Anna Blamanlaan 19 het kappen van 1 berk 
wabonummer 8730, verzonden 6 december 
2013. 

- Zandvoorter Allee 15 het kappen van 4 
naaldbomen wabonummer 8479, verzonden 6 
december 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verordening winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders 
is besloten een algemene ontheffing te verlenen 
van de beperking van artikel 2, lid 2 onder a, van de 

Verordening winkeltijden Heemstede 2013. 
De openingstijden voor winkels op zondag 
22 december 2013 zijn vastgesteld op 10.00 uur 

tot 21.00 uur. Neem voor meer informatie contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Gewijzigde 
dienstregeling 
Connexxion
Vanaf 15 december aanstaande is de 
dienstregeling voor de buslijnen van 
Connexxion in de regio Haarlem/IJmond 
gewijzigd. Kijk op www.heemstede.nl 
voor de belangrijkste wijzigingen.

Vaartuigen Heemstede
Gezonken vaartuig Heemsteeds kanaal
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
vaartuig met witte bovenrand aangetroffen in het 
Heemsteeds kanaal ter hoogte van Mozartkade 8 
die vrijwel geheel onder water ligt. 
De schipper of eigenaar van een gezonken vaartuig 
is verplicht het zinken te melden bij het college 
van B&W of de politie én er voor te zorgen het 
gezonken vaartuig binnen de door het college te 
stellen termijn uit het water te verwijderen (artikel 
17 Verordening openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 18 december 2013 de gelegenheid om 
te zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig 
binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan 

wel is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht 
van het college gelicht (bestuursdwang). Het 
vaartuig wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. De eigenaar 
wordt er op attent gemaakt dat het liggen met een 
vaartuig aan openbare grond alleen is toegestaan 
met een ligplaatsvergunning.

Op wal gelegd vaartuig Esdoornkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een roeiboot met zwarte buitenkant op de wal 
aangetroffen langs de Zandvaart ter hoogte van 
Esdoornkade 7 en vastgemaakt aan een van de 
palen van ligplaats EDK 008. 

Het is verboden een vaartuig op openbare grond 
te leggen (artikel 18 van de Verordening openbaar 
water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 18 december 2013 de gelegenheid 
om zijn vaartuig van de wal te verwijderen. Indien 
het vaartuig na deze termijn nog steeds op de wal 
ligt, wordt het vaartuig in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. 

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

Uitschrijvingen GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 28 
november 2013 met onbekende bestemming uit te 
schrijven:
- M.L. Guardado Pimentel Teixeira, geboren 17-02-

1975, adres Troelstralaan 50 
- E.O. Padinha en haar minderjarige kinderen, 

geboren 21-07-1976, adres Troelstralaan 50 
- R. van Delft, geboren 20-04-1970, adres 

Leidsevaartweg 23
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 14 oktober 
2013 met onbekende bestemming uit te schrijven:
- S.S. Moesa en haar minderjarige kinderen, 

geboren 07-04-1978, adres Roosje Voslaan 22 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).



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’.

Vergaderingen
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 18 december 
2013 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 18 

december 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
onder voorbehoud van behandeling in de commissie-
vergaderingen op 10, 11 en 12 december 2013
- Wijziging kapbeleid
- Ruimtelijke randvoorwaarden voor een 

herziening van het bestemmingsplan 
Woonwijken Noordoost ten behoeve van 
Watermuziek en Spaarnelicht

- Verordening peuterwerk Heemstede 2013
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente 
Heemstede

- Belastingverordeningen 2014

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. 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 19 december 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  aanvraag uitkering Bbz 
  - niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de gedeeltelijke 
  toekenning van Wwb 
  - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 
  een verzoek om handhaving Wegenwet 
  spoorwegovergang Laantje van Alverna 
  - 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.

Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening
Bij besluit van 31 oktober 2013 heeft de raad 
een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 
vastgesteld. De Verordening treedt met ingang van 
19 december 2013 in werking. Per diezelfde datum 

is de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals 
vastgesteld op 19 december 2012, ingetrokken.
De Verordening ligt tot en met 5 maart 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De regeling is na de 

inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.




