
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 16 december 2015

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

Vergadering 
gemeenteraad 
17 december

In deze uitgave:
- Gewijzigde openingstijden 
 rond feestdagen
- Hoe helpt Heemstede 
 vluchtelingen
- Aan de slag als vrijwilliger?

Informatie rondom de jaarwisseling
De jaarwisseling komt er weer aan. Graag vragen 
wij uw aandacht voor de volgende zaken, om 
de feestdagen voor iedereen plezierig te laten 
verlopen.

- Op woensdagen 23 en 30 december 2015 is er 
gewoon weekmarkt op de Valkenburgerlaan. 

- Van maandag 28 december tot en met vrijdag 
1 januari zijn de parkeerautomaten tijdelijk 
uitgeschakeld. U kunt dan vrij parkeren.

- Tussen woensdag 30 december 2015 en 
zaterdag 2 januari 2016 worden (ondergrondse) 
afvalcontainers tijdelijke afgesloten of verwijderd.

- Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval en 
mobiele toiletunits, op of aan de openbare weg, 
moeten vóór 25 december 2015 verwijderd zijn. 

Deze bepaling geldt tot zaterdag 2 januari 2016. 
- Tijdens de jaarwisseling is er geen vuur op de 

openbare weg toegestaan. Dit betekent een 
verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven en alle andere vormen van open 
vuur voor heel Heemstede. De veiligheidsrisico’s 
zijn te groot. 

- Het is verboden om wensballonnen op te laten. 
- Vuurwerk afsteken op 31 december mag vanaf 

18.00 uur ‘s avonds tot 2 uur ’s nachts 
- Na de viering van de jaarwisseling vragen we 

u vriendelijk om vuurwerkresten in uw directe 
woonomgeving op te ruimen.

Lees alle informatie rondom kerst en jaarwisseling 
op onze website www.heemstede.nl bij Wonen, 
Veiligheid.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 4 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! We nodigen alle 
inwoners van Heemstede uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari 
vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. 
De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis. Dé 
gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit te wisselen en om in een feestelijke 
sfeer nieuwe contacten te leggen. U bent van harte welkom!

Rotonde Bronsteeweg geadopteerd 
door Heemsteeds hoveniersbedrijf
Vorige week heeft het Heemsteedse 
hoveniersbedrijf Van der Weiden rododendrons 
geplant bij de rotonde op de Bronsteeweg. In juli 
2015 deed de gemeente Heemstede hiervoor 
een oproep aan bedrijven om openbaar groen te 
adopteren. Van der Weiden heeft hierop gereageerd. 
In overleg met de gemeente richt het bedrijf de 
locatie  in en zorgt voor het onderhoud. In ruil 
hiervoor mogen op de rotonde bordjes met de 
bedrijfsnaam staan.
In januari 2016 gaat nog een groenvak ‘op de schop’: 
Tuincentrum Peter Nijssen gaat de rotonde op het 
Willem-Alexanderplein opnieuw inrichten.

Vuurwerk mag op oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur



Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis 
Op donderdag 24 en 31 december is 
het raadhuis om 13.00 uur gesloten. 
Op maandag 4 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

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 
17 december 2015 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 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Aanpassing gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

Hamerpunten
- Cultuurnota 2016 t/m 2019
- Begroting Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Zuid-Kennemerland 2016
- Aangepaste gemeenschappelijke regeling 

samenwerking Sociale Zaken
- Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019

- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 
2016 (wijziging en deregulering)

- Transformatieplan Stichting CASCA en Stichting 
WOH: stand van zaken en verzoek bijdrage in de 
eenmalige kosten

- Belastingverordeningen 2016
- Treasurystatuut 2015
- Verordening dode gezelschapsdieren 

(deregulering)
- Verordening openbaar water Heemstede 2016

Overige punten
- Openbaar maken verslag Manpadslaangebied
- Benoeming plaatsvervangend lid HBB in 

commissie Samenleving
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

november 2015
- 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.

Vacature Top 3 
Aan de slag als 
vrijwilliger in 
Heemstede
Fietsvrijwilliger
Voor een 8-jarige jongen met een lichamelijke 
beperking zoeken wij een vrijwilliger die met hem 
meefietst van school naar huis (woe om 12.45 uur of 
do om 15.30 uur). Hij fietst zelf op een driewieler en 
heeft af en toe een zetje nodig. Helpt u hem?

Kookvrijwilligers
Samen koken, tafel dekken en samen eten zijn 
belangrijke momenten in het dagelijks leven 
van veel bewoners en deelnemers van diverse 
organisaties. Houdt u van gezelligheid en is koken 
uw hobby dan nodigen wij u graag uit om te 
reageren!

Online marketeer
Heeft u feeling met cultuur en ervaring met online 
marketing? Dan kunt u zich nu volledig storten op 
het maximeren en onderhouden van de website, 
het uitbrengen van de nieuwsbrief en het inzetten 
van social media voor Podia Heemstede.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  023-5483824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten.
Vrijwilligerswerk Heemstede wenst u alvast fijne 
feestdagen!

Aangepast inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte Watermuziek ter inzage
Op 15 december 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten het ontwerp 
inrichtingsplan voor het aangepaste middenterrein 
van Watermuziek in de inspraak te brengen.
Nu het bestemmingsplan voor dit gebied 
onherroepelijk is en de ontwikkelaar VOF aan het 
Spaarne het middengebied van Watermuziek op 
een andere manier wil inrichten, wordt ook het op 
10 december 2013 vastgestelde inrichtingsplan voor 
de openbare ruimte voor Watermuziek aangepast.

De aanpassingen
- Het verminderen en anders plaatsen van de 

uitritten van het middengebied
- Het anders plaatsen van parkeervakken aan de 

zijde van het middengebied
- Het anders plaatsen van bomen aan de zijde van 

het middengebied
- Het aanleggen van een gedeelte groen met 

bomen aan de oostzijde van het middengebied

Deze aanpassing ligt conform de 
inspraakverordening Heemstede vanaf 17 
december 2015 ter inzage voor 6 weken, dus tot 
en met 28 januari 2016. Het plan kunt u vinden 
op www.heemstede.nl > plannen en projecten > 

Bouwplannen Watermuziek en Spaarnelicht (Belle 
Rive). U kunt het plan ook inzien in de hal van het 
raadhuis.

In deze periode kunt u, indien u dat wenst, uw 
inspraakreactie op het aangepaste plan kenbaar 
maken aan het college van burgemeester en 
wethouders. U kunt uw inspraakreactie schriftelijk 
of mondeling kenbaar maken. Voor dat laatste 
neemt u contact op met mevrouw L.C.Wijker van 
de afdeling Ruimtelijk Beleid via 023 5485783 of 
lwijker@heemstede.nl.

Digitale 
informatieborden 
bij bushaltes
De provincie Noord-Holland heeft 370 bushaltes 
in 30 gemeenten voorzien van informatiedisplays. 
Hierop zijn de actuele vertrektijden van de bus 
af te lezen. In Heemstede zijn de bushaltes op de 
Herenweg (buslijnen 50 en 4) voorzien van deze 
extra voorziening. Kijk voor uitgebreide informatie 
op www.noord-holland.nl bij Verkeer en vervoer.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 1, het plaatsen van een erfafscheiding, 

wabonummer 30864, ontvangen 27 november 
2015

- Wilhelminaplein 17A, recht optrekken achtergevel 
op 2e verdieping, wabonummer 31040, 
ontvangen 1 december 2015

- Locatie Watermuziek, kopersopties, wabonummer 
31026, ontvangen 2 december 2015

- Herenweg 5, het kappen van 31 bomen, 
wabonummer 31082, ontvangen 2 december 
2015

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipperweg 70, het slopen van een monument 

en het bouwen van vervangende nieuwbouw, 
wabonummer 10042, verzonden 11 december 
2015, een beroepschrift moet uiterlijk 28 januari 
2016 worden ingediend.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Herenweg 121, vervangen dakramen en 

aanpassen kozijnen, wabonummer 28674, 
ontvangen 27 september 2015, reguliere 
procedure. 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.

- Raadhuisplein 1, vervangen torentje van het 
Raadhuis, wabonummer 30432, ontvangen 
16 november 2015, uitgebreide procedure. 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.

Stand van zaken ‘Hoe helpt Heemstede 
vluchtelingen?’
Op 23 september organiseerde de gemeente 
een drukbezochte bijeenkomst over de 
vraag ‘Hoe helpt Heemstede vluchtelingen?’ 
Inmiddels hebben zich zeventien inwoners 
verenigd in het ‘platform vluchtelingen’ 
dat actief aan de slag is gegaan met alle 
geopperde ideeën. Het was de bedoeling 
een tweede bijeenkomst te organiseren 
voor mensen die vragen en zorgen hadden. 
Maar omdat inmiddels duidelijk is dat er in 
Heemstede geen grootschalige opvang kan 
komen, is daarvan afgezien.
 
Platform vluchtelingen
Het platform vluchtelingen dat is gevormd 
tijdens de avond op 23 september bestaat 
nu uit 17 inwoners. Deze groep is al een paar 
keer bijeengekomen. Taal is belangrijk voor de 
integratie en het platform werkt uit hoe het hierin 
ondersteuning kan bieden. Met de Heemsteder 
heeft het platform geregeld dat regelmatig 
de column van de Syrische vluchteling Khaled 
verschijnt. En op de Dag van de Mensenrechten (10 
december)  zijn vluchtelingen uitgenodigd voor een 
high tea bij Casca om over hun situatie te praten.

Opvang in Heemstede
De gemeenten in de regio Kennemerland werken 
nauw samen bij de opvang van vluchtelingen. 
Noodopvang van grote groepen asielzoekers die de 
procedure nog moeten doorlopen is in Heemstede 
niet mogelijk, omdat hiervoor geen geschikte 
locaties aanwezig zijn. Het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) gaat namelijk uit van locaties 
voor meer dan 300-350 personen.
Heemstede zal zich met name richten op 
het versneld huisvesten van asielzoekers 
met een verblijfsvergunning. Door deze 
statushouders in tijdelijke huisvesting onder 
te brengen (‘wachtkamerlocaties’), komt er 
in de asielzoekerscentra ruimte voor nieuwe 
vluchtelingen. De gemeente Heemstede zoekt 
hiervoor kleinschalige tijdelijke woonruimte. 

Dank aan vrijwilligers
De eerste wachtkamerlocatie in Heemstede 
is inmiddels gerealiseerd. Met de hulp van 
omwonenden, die spullen doneerden en hielpen de 
woning in te richten, kon een gezin snel zijn intrek 
nemen in de woning. Ook elders in Heemstede 
hebben wij de bereidwillige hulp van vrijwilligers als 
zeer welkom en nuttig ervaren. Onze hartelijke dank 
aan alle vrijwilligers die zich via Vluchtelingenwerk 
en het platform vluchtelingen inzetten! Uw inzet 
helpt bij de soepele opvang en integratie van 
nieuwkomers. 

Geen nieuwe bijeenkomst
Omdat opvang van grote groepen vluchtelingen 
in Heemstede niet aan de orde is, is er nu geen  
aanleiding een nieuwe bijeenkomst voor inwoners 
te organiseren. 

Zie voor meer informatie op www.heemstede.nl 
onder het kopje ‘Hoe helpt Heemstede 
vluchtelingen?’

Vuurwerk afsteken mag alleen op 
oudejaarsavond vanaf 18.00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 2.00 uur. 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.

Vuurwerk 
afsteken mag 
vanaf 18.00 uur

Intrekking regelgeving: Exploitatieverordening 1971
Op 26 november 2015 heeft de raad de 
Exploitatieverordening 1971 ingetrokken. 

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

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 2015 en 1 januari 2016 wordt niet 
gedoogd. Van 25 december 2015 t/m 1 januari 
2016 is het verboden om niet-afsluitbare containers 

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



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’.




