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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

Besluiten gemeenteraad 
30 november 2017

In deze uitgave:
- Bestemmingsplan ‘Centrum en 
 omgeving, tweede gedeeltelijke 
 herziening’ vastgesteld
- Omgevingsvergunningen

Kerstsamenzang in de Raadhuisstraat
Zondag 24 december 2017 vanaf 23.45 uur 
bent u van harte welkom voor de traditionele 
kerstsamenzang op het pleintje aan de 
Raadhuisstraat (ter hoogte van de dorpspomp). 
Op het podium speelt de Teisterband bekende 
kerstliederen. Ondernemers rond het plein delen 
lekkernijen uit. De tekst van de kerstliederen wordt 
voorafgaand aan de Kerstsamenzang uitgedeeld. 
Meelezen op uw smartphone kan natuurlijk ook. 
Download de tekst via www.heemstede.nl bij Nieuws 
of via bit.ly/kerstzang2017

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 mobiele omgeving 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

Vergadering gemeenteraad 20 december
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 20 december 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. De agenda is opgesteld onder 
voorbehoud van voldoende bespreking in de 
commissievergaderingen van 12, 13 en 
14 december.

Agendapunten
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 20 december 2017
- Vragenuur
- Belastingverordeningen 2018
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

- Vervanging KO-Bus
- Budgetsubsidies ondersteuning specifieke 

doelgroepen 2018 t/m 2020
- Financiële verordening 2018
- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 20 december 2017
- 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 via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl



Besluiten gemeenteraad 
30 november 2017
De raad heeft vastgesteld:
- Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 

‘Centrum en omgeving’ voor nieuwbouw VOMAR
 Ordevoorstel GL, PvdA en HBB om het besluit nu 

niet vast te stellen is verworpen met 9 stemmen 
voor en 12 stemmen tegen.

 Het raadsbesluit is vervolgens vastgesteld met 
 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
 (Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA. 

Tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA)

- Afvalinzameling pilot wijk Merlenhoven 
(financiering fase 1)

 Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor 
en 6 stemmen tegen.

 (Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA 
(met uitzondering van mevrouw Waterlander), 

 GL en PvdA. Tegen stemden de fractie van HBB 
en mevrouw Waterlander (CDA))

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening
  Slottuin Heemstede’
- Bijzondere Verordening subsidies algemene 

voorzieningen specifieke doelgroepen 
Heemstede

- Maatregelen vangnetuitkering Participatiewet 
2017 Heemstede

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad heeft besloten. Meer 
weten? Neem contact op met de raadsgriffie via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Bestemmingsplan ‘Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke 
herziening’ vastgesteld
Volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van 
Heemstede bekend dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, tweede 
gedeeltelijke herziening’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPgh2centrumeo-0201 op 30 november 2017 heeft 
vastgesteld. 

Waarvoor is het bestemmingsplan opgesteld? 
Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie op de percelen Binnenweg 
70 t/m 86, het daarachter gelegen parkeer- 
en bedrijventerrein en het perceel Eikenlaan 
41, waardoor het mogelijk wordt om op de 
genoemde gronden een supermarkt, een apart 
van de supermarkt te verhuren winkelruimte, een 
ondergrondse parkeerkelder en 10 appartementen 
boven de supermarkt aan de Binnenweg te 
realiseren.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien? 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken vindt u via www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPgh2centrumeo-0201). Ook liggen de 
documenten ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van donderdag 14 december 2017 tot en met 
woensdag 24 januari 2018 tegen dit besluit beroep 

instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die 
kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest (tijdig) zienswijzen bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken. 
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 
mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat 
kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail. Als beroep wordt 
ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) worden ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, als onverwijlde spoed dat, gelet 
op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met de heer R. van der Aar via 
telefoonnummer (023 ) 548 57 64 of per 
e-mail: gemeente@heemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 21 december 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen de beëindiging en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de participatiewet 
  - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de inhouding op een 
  uitkering op grond van de participatiewet 
  - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor een 
  installatie op het dak van Havenstraat 49 
  - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via gemeentraad.heemstede.nl bij 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Nieuwe regelgeving
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2018
Op 21 november 2017 heeft het college het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2018 
vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 
2018. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2017 is hiermee vervallen. 

Bijzondere verordening subsidies algemene 
voorzieningen specifieke doelgroepen 
Heemstede
Op 30 november 2017 heeft de raad Bijzondere 
verordening subsidies algemene voorzieningen 
specifieke doelgroepen Heemstede vastgesteld. 
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht 
in werking op 1 december 2017.

Rectificatie 
Door een fout in de bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad zijn de volgende beleidsregels 
opnieuw gepubliceerd:
- Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Heemstede 2017
- Beleidsregels bijstandsverlening aan bezitters 

van een woning, woonschip of woonwagen 
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

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



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’.

Recti�catie Kerstmarkt 
Binnenweg-Raadhuisstraat
De tijdsperiode van de wegafsluiting is gewijzigd:
Op 10 november heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging ‘Winkelcentrum 
Heemstede’ voor het houden van een kerstmarkt op 
de Binnenweg en de Raadhuisstraat op zondag 
17 december 2017 van 11.00 tot 16.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de Binnenweg tussen de Cloosterlaan en 
de Oosterlaan af te sluiten van zaterdag 
16 december 2017 20.00 uur tot zondag 
17 december 2017 18.00 uur.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Lennepweg 18, het plaatsen

van een fietsoverkapping, wabonummer 242094,
ontvangen 26 november 2017

- Camplaan 51, wijzigen brandcompartimentering,
wabonummer 242438, ontvangen 29 november
2017

- Groenendaal 5, het plaatsen van een speeltoestel,
wabonummer 242512, ontvangen 30 november
2017

- Lorentzlaan 47, het plaatsen van een
dakopbouw en wijzigen constructie,
wabonummer 242540, ontvangen 1 december
2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Wipperplein 10-14, het plaatsen van een

geluidsscherm op het dak van het pand,
wabonummer 240740, ontvangen 8 november
2017

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn met 6 weken te verlengen.

Verleende omgevingsvergunningen
- Celebesstraat 18, het plaatsen van een

dakopbouw en een dakkapel, wabonummer
212333, 8 december 2017

- Hugo de Vriesplein 8, het doorbreken van een
muur, wabonummer 224080, 8 december 2017

- Jan van Goyenstraat 29, de voorgevelpui
vervangen voor een nieuwe met schuif/
vouwwandconstructie en nieuwe
gevelbekleding balkon, wabonummer 222440,
8 december 2017

- Tesselschadelaan 1, het plaatsen van een erker,
wabonummer 218492, 5 december 2017

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’. 




