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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

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk

In deze uitgave:
- Beheerplan wandelbos 
 Groenendaal
- Loket Heemstede
- Vergadering gemeenteraad

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. 
Ook voor Heemstede worden daarom extra politie 
en gemeentelijke handhavers ingezet zodat er kan 
worden ingegrepen bij klachten. 
Neem bij klachten en vuurwerkoverlast op tijden 
dat dit niet is toegestaan contact op met de 
politie via 0900-8844. In eerste instantie wordt een 
waarschuwing gegeven. En afhankelijk van de 

leeftijd en situatie wordt een boete uitgeschreven 
die kan oplopen tot 100 euro. 

Veilig vuurwerk afsteken
Gebruik wanneer u zelf vuurwerk gaat afsteken altijd 
een vuurwerkbril om uw ogen te beschermen, ook 
als u buiten gaat kijken. Steek vuurwerk af volgens 
de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Zo 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.

Openingstijden rond feestdagen 
Op woensdag 24 en 31 december is het raadhuis 
om 13.00 uur gesloten. Vrijdag 26 december zijn 
wij gewoon geopend. Op maandag 
5 januari is het raadhuis vanaf 10.00 uur open. 

Kijk voor onze reguliere openingstijden in 
deze HeemstedeNieuws bij adresgegevens en 
openingstijden of raadpleeg onze website 
www.heemstede.nl. 

Vanaf 14 december vervallen bushaltes op Heemsteedse Dreef
Lijn 140 wordt snelle R-Netbuslijn 340
Vanaf 14 december verandert buslijn 140 (Haarlem-
Heemstede-Hoofddorp-Uithoorn) in lijn 340. Deze 
R-Netbuslijn blijft dezelfde route rijden maar gaat 
vaker en sneller rijden. Om de snelheid en de 
frequentie van lijn 340 te verhogen, vervallen een 
aantal haltes op de gehele lijn. In Heemstede zijn 
dat de haltes Zandvaartkade, Lanckhorstlaan en 
César Francklaan.

Heeft u vragen over de nieuwe dienstregeling of 
buslijn, kijk dan op www.connexxion.nl of
 www.rnet.nl.

Kerstzang 2014
Op woensdag 24 december om 23.45 uur 
organiseren de gemeente Heemstede, Chocolaterie 
van Dam en de Teisterband weer de traditionele 
Kerstzang. In de Raadhuisstraat bij Van Dam staat 
een groot podium waar prachtige muziek wordt 

gespeeld door de Teisterband. Van Dam zorgt voor 
warme chocolademelk, de gemeente Heemstede 
voor glühwein. En laten we hopen dat de 
weergoden ons gunstig gezind zijn en zorgen voor 
wat sneeuw!



Inloopavond 7 januari 2015
Nieuw beheerplan voor Wandelbos Groenendaal
Het wandelbos heeft niet alleen een recreatieve 
functie, ook heeft het bos cultuurhistorische 
waarde en heeft het een grote variatie aan 
plant- en diersoorten. Met het beheer van 
het bos willen we deze waarden versterken. 
Het maken van meer open plekken in het 
bos, het herstellen van enkele vijvers en 
historische zichtlijnen maken deel uit van de 
voorgestelde maatregelen. Daarnaast wordt 
een plan gemaakt voor het vervangen van een 
aantal  bomenlanen, waaronder de Torenlaan.  

Inloopavond
U bent van harte uitgenodigd op woensdag 7 
januari 2015 tussen 19.30 uur en 21.30 uur in het 
raadhuis tijdens een inloopavond. U kunt uw 
vragen stellen en uw mening kenbaar maken over 

de verschillende onderwerpen uit het concept-
beheerplan.

Inzien en reageren
Het concept-beheerplan Wandelbos Groenendaal 
2015-2032 kunt u digitaal inzien via www.
heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’. Het plan ligt 
met ingang van 10 december 2014 voor zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 

Schriftelijke reacties op het concept-beheerplan 
kunt u tot 21 januari 2015 sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling 
Voorbereiding Openbare Ruimte, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Voorkom woninginbraak tijdens 
‘De donkere dagen’
Als de dagen korter worden, neemt het aantal 
woninginbraken toe. Politie en gemeenten 
willen dit voorkomen, maar daar is uw hulp bij 
nodig. Bel 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).

Evenement
Op 3 december 2014 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van een 
kerstboomverbranding op het trapveldje aan de 
Vrijheidsdreef op 7 januari 2014 van 13.00 uur tot 
24.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, 
overeenkomstig artikel 17 van de Wegen-
verkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan en de 
Burgemeester van Rappardlaan af te sluiten voor 

autoverkeer op 7 januari 2014 van 14.00 uur tot 
24.00 uur.

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

Regels rond oud en nieuw
Het college heeft over de regels rond oud en nieuw 
de volgende beslissingen genomen:
Het stoken van vuur op de openbare weg op 

31 december 2014 en 1 januari 2015 wordt niet 
gedoogd. Van 25 december 2014 t/m 1 januari 
2015 is het verboden om niet-afsluitbare containers 

bestemd voor bouwafval op de openbare weg te 
plaatsen. Hetzelfde geldt voor mobiele toiletunits en 
schaftketen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met 
Ruud van Schaik van de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte via telefoonnummer 
(023) 548 57 84 (niet op vrijdag).

- Preventietips: 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.

Loket Heemstede 
is er voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u 
voor al uw vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of het nu 
gaat om het aanvragen van een voorziening 
in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (zoals OV-taxi, aanpassingen in 
de woning of een rolstoel) of om informatie en 
advies, wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt 
u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. 
U kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en 
‘s middags op afspraak.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Sportparklaan 3 het kappen van 1 denneboom 

wabonummer 17604, 
 ontvangen 25 november 2014.
- Glipperweg 9 het kappen van 1 eik en 4 

kerstbomen wabonummer 17606, 
 ontvangen 25 november 2014.
- Havenstraat 87 het kappen van 3 populieren 

wabonummer 17608, 
 ontvangen 26 november 2014.
- Dinkellaan 35 het kappen van 2 bomen 

wabonummer 17639, 
 ontvangen 26 november 2014.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van 

een fietsenschuurtje en een vlaggenmast 
wabonummer 14237, 

 verzonden 5 december 2014.
- Amstellaan 1 het verbouwen van een 

bedrijfsruimte naar een appartement 
wabonummer 15574, 

 verzonden 5 december 2014.
- Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een 

fietsenoverkapping wabonummer 15175, 
verzonden 5 december 2014.

- Cruquiusweg 47 het kappen van 1 plataan 
wabonummer 17145, 

 verzonden 5 december 2014.
- Dr. P. Cuyperslaan 23 het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak wabonummer 
15719, verzonden 5 december 2014.

- Prinsenlaan 25 het kappen van 1 den 
wabonummer 16948, 

 verzonden 5 december 2014.
- Laan van Dicklaan 45 het kappen van 2 bomen 

wabonummer 17392, 
 verzonden 5 december 2014.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Adriaan Pauwlaan 19 het vergroten van de Bosch 

& Hovenschool wabonummer 16480, ontvangen 
23 oktober 2014. 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.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Bekendmaking Wet milieubeheer 
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat in augustus 

en september 2014 de volgende bedrijven een 
melding Activiteitenbesluit van het oprichten of 
veranderen van de inrichting hebben gedaan ter 
uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet 

milieubeheer.
- Parmak Import, Kerklaan 25
- Garage Heemstede, Zandvoortselaan 4
- Teestie, Zandvoortselaan 153

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 zwart/grijze damesfiets, merk Pointer, met 

lekke achterband en defecte versnelling, aan de 
Jan van Goyenstraat naast de Plus supermarkt;

- Een zwarte herenfiets, merk On the Road, met 
een lekke voorband, aan de Jan van Goyenstraat 
naast de Plus supermarkt;

- Een zwarte damesfiets, merk Medley, met twee 
lekke banden, aan de Jan van Goyenstraat ter 
hoogte van huisnummer 22;

- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met twee 
lekke banden, in het tunneltje aan het Res 
Novaplein.

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 boten
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuigen aangetroffen op 
een al vergunde ligplaats:
- Een motorbootje met blauw dekzeil, in een zijtak 

van de Leidsevaart, aan de Van ’t Hofflaan ter 

hoogte van huisnummer 23, op ligplaats HOF 
003.

- 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 
deze vaartuigen 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.

Handhavingsacties

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op woensdag 17 
december 2014 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 
 17 december 2014
- Vragenuur

Hamerpunten
- Belastingverordeningen 2015
- ISV-bijdrage bouwplan Wilhelminaplein 4-6
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning voor 4 woningen 
Glipperweg 33 – 39

- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Kontext
- Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Budgetsubsidie Stichting CASCA 2015 t/m 2016
- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Welzijn 

Ouderen Heemstede

Overige punten
- Belofte fractieassistenten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 17 december 2014
- 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) 
548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



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’.




