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Gemeente 
Heemstede 
wenst u alvast 
hele fi jne kerstdagen 
en een voorspoedig 
uiteinde toe!

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

Inloopochtend 
burgemeester 
3 januari 2014

Gewijzigde openingstijden raadhuis 
Op dinsdag 24 en 31 december is het 
raadhuis om 13.00 uur gesloten. Vrijdag 27 
december zijn wij gewoon geopend. Op 2 
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. 

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen 
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede 
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 6 
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. Het duo Late Night Serenade zorgt voor 
de muzikale omlijsting. 

Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. 

6 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Een veilige en mooie jaarwisseling voor 
iedereen!
Oud en Nieuw is een feest. Veel mensen genieten 
tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid, de 
vuurpijlen en de knallen. Het is echter ook het 
moment van het jaar voor overlast en ongelukken 
voor mens en dier. Want Oud en Nieuw is pas echt 
een leuk feest als alles schoon, heel en veilig blijft. 

Doe uzelf een schone straat cadeau
Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel 
troep. Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk korte 
lontjes, verpakkingen en lege fl essen zijn niet te 
voorkomen. Maar opruimen kun je het wel. Pak 
daarom even de bezem en veeg de straat schoon. 
Een kleine moeite! 

Praat over wat mag en wat niet
Voor veel kinderen en jongeren is Oud en Nieuw 
een leuke en spannende periode. Maar zijn zij zich 
bewust van de regels en risico’s die aan het afsteken 
van vuurwerk verbonden zijn voor zichzelf, maar 
vooral ook voor anderen? Zijn ze zich bewust van 
de overlast? Tips voor ouders en regels voor het 
afsteken van vuurwerk vindt u op www.halt.nl. 

Laat politie en hulpdiensten hun 
werk doen 
Ieder jaar zijn er weer veel incidenten met het 
lastigvallen of hinderen van politie en hulpdiensten 
rond de jaarwisseling. En dat terwijl juist zij ervoor 
zorgen dat iedereen een leuk en zorgeloos feest kan 
beleven. Laten we dus met zijn allen extra opletten 
dat zij goed hun werk kunnen doen! 

De gemeente doet mee!
Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente alleen op 
oudejaarsdag vanaf 10:00 uur tot nieuwjaarsnacht 
2:00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van 
vuurwerk niet toegestaan. Overtredingen kunt 
u melden bij de politie via 0900-8844 en als het 
urgent is via 112.

Samen maken we er een mooie jaarwisseling van. 
Gemeente Heemstede wenst u alvast een gezond 
en gelukkig 2014!
Meer informatie en allerlei tips rondom de 
feestdagen leest u ook op www.heemstede.nl/
wonen/veiligheid.

NIEUWJAARS BIJEENKOMST 
6 JANUARI 2014
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Controle op het verstrekken van alcohol 
aan minderjarigen
Per 1 januari 2014 is het verstrekken van alcohol 
aan jongeren onder de 18 jaar in de horeca en 
winkels verboden. De gemeente Heemstede zal 
hierop in het nieuwe jaar gaan controleren. De 
uitvoering van de controles zal plaatsvinden door 
opsporingsambtenaren van de Milieudienst IJmond.

Op de website www.nix18.nl, een initiatief van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en een groot aantal maatschappelijke partners is 
informatie te vinden over de nieuwe sociale norm 
om onder de 18 niet te roken en drinken.

Publicaties vanaf 1 januari digitaal
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).

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij 
burgemeester Marianne Heeremans. De eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 3 januari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur 
in het raadhuis (melden bij publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de 
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 3 januari 

Afvalkalender Heemstede 2014: digitaal of op papier?
Vorig jaar hebben de gemeente Heemstede en 
Meerlanden besloten de jaarlijkse afvalkalender 
niet meer huis-aan-huis te verspreiden. We hebben 
gemerkt dat steeds meer mensen gebruik maken 
van de digitale mogelijkheden om (overheids)
informatie in te zien. Alle huishoudens die de 
afvalkalender op papier wilden blijven ontvangen, 
konden dit vorig jaar via een antwoordkaart 
aangeven.

Uw afvalkalender 2014 is op meerdere manieren 
(digitaal) beschikbaar:
- via www.afvalkalender.meerlanden.nl (na 

invoer van uw postcode kunt u uw persoonlijke 
afvalkalender als pdf-bestand downloaden)

- als gratis Meerlandenapp op uw smartphone of 
tablet via de App store of Google Play Store

- als pdf-bestand in het digitaal loket, zie hiervoor 
www.heemstede.nl.

Inwoners die niet beschikken over Internet kunnen 
vanaf 2 januari 2014 een geprinte/gedrukte versie 
van de afvalkalender afhalen bij de publieksbalie 
van het raadhuis tijdens openingstijden.

Eigen bijdrage hulp bij het huishouden
Als u op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) hulp bij het 
huishouden krijgt, bent u een eigen bijdrage 
verschuldigd. De eigen bijdrage is met ingang 

van 1 januari 2014 gebaseerd op een tarief van 
€ 20,90 (was € 20,35) per uur dat u hulp ontvangt. 
De verschuldigde eigen bijdrage is afhankelijk 
van de gezinssituatie en het inkomen. De eigen 

bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de medewerkers van de 
afdeling WMO. Zij zijn bereikbaar op 023-5485 885.

Johan Wagenaarlaan rechts passeren 
vluchtheuvel
Gebodsborden op de vluchtheuvel in de Johan 
Wagenaarlaan ter hoogte van de Bartoklaan 
inhoudende het verplicht aan de rechterzijde 
passeren van de vluchtheuvel.

Fietsstroken ventweg Cruquiusweg
Het aanbrengen van fietsstroken met onderbroken 

strepen op de ventweg van de Cruquiusweg op het 
wegvak tussen de Cruquiushaven en het kruispunt 
van deze weg met de Javalaan.
Parkeren op fietsstroken is niet toegestaan, de 
huidige aangegeven parkeerverboden op dit 
wegvak komen daarmee dan tevens te vervallen.

Vrachtwagenparkeerstrook Cruquiusweg
De vrachtwagenparkeerstrook voorzien van 

bebording waardoor hier alleen door vrachtauto’s 
geparkeerd mag worden.

De volledige teksten van de verkeersbesluiten 
worden gepubliceerd in de Staatscourant en liggen 
vanaf 23 december 2013 zes weken ter inzage op 
het Raadhuis van Heemstede. 
U kunt hiertegen bezwaar maken. Zie: Inzien, 
reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluiten



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Roemer Visscherplein 8 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 9097, ontvangen 6 
december 2013. 

- Roemer Visscherplein 8 het kappen van 1 
kastanjeboom wabonummer 9118, ontvangen 9 
december 2013. 

- Lanckhorstlaan 42 verzoek ontheffing 
bestemmingsplan voor het gebruik van een 
synagoge wabonummer 9185, ontvangen 12 
december 2013. 

- Bronsteeweg 70 het plaatsen van een dakkapel, 
het wijzigen van een dakkapel en het kappen 
van 7 cipres en 1 meidoorn wabonummer 
9202, ontvangen 13 december 2013. Laan van 
Dicklaan 3 het uitbreiden van een appartement 
wabonummer 6866, ontvangen 11 december 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoorter Allee 6 het plaatsen van een 

balkonhek op de erker wabonummer 8057, 
verzonden 20 december 2013. 

- Johan Wagenaarlaan 1 het plaatsen van een 

geluidswal wabonummer 8779, verzonden 20 
december 2013. 

- Johannes Vermeerstraat 20 het kappen van 1 eik 
wabonummer 8512, verzonden 20 december 
2013. 

- Van Merlenlaan 19a het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 8786, verzonden 20 december 
2013. 

- Heimanslaan 2 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 8789, verzonden 20 december 
2013.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 72B 1 het tijdelijk wijzigen van 

een kantoorbestemming naar een praktijk 
bestemming wabonummer 8656, ontvangen 
15 november 2013. 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures) 
- Binnenweg 72B 1 het tijdelijk wijzigen 

van een kantoorbestemming naar een 
praktijkbestemming wabonummer 8656, 
ontvangen 15 november 2013. 

 Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, zie 
kader

Voornemen omgevingsvergunning voor inrichting 
(reguliere procedure)
Leidsevaartweg 15, 17 en 19 het inwerking hebben 
van een aannemings-, handels-, boomverzorgings- 
en groenvoorzieningsbedrijf wabonummer: Wabo-
nummer: Wabo-2012.340, ontvangen 26 maart 
2013. Regulier In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en de algemene 
wet bestuursrecht hebben wij besloten de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure te starten. 
Door de aankoop van de percelen ten noorden 
van Leidsevaartweg 15 (nummer 17 en 19) is een 
nieuwe vergunning nodig voor een inrichting op 
grond van de Wet milieubeheer. Twee bestaande 
bedrijven worden samengevoegd. 
- Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 

dinsdag 24 december 2013 tot en met 
maandag 3 februari 2014. Belanghebbenden 
kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Lokale regelingen
Wijzigingen CAR-UWO aangaande werktijden
Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de 
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de 
gemeente. Met ingang van 1 januari 2014 is de 
werktijdenregeling in de CAR-UWO gemoderniseerd 
en geflexibiliseerd. Dit heeft tot gevolg dat een 
aantal bepalingen in hoofdstuk 3 (Salaris en 
vergoedingsregelingen) en 4 (Arbeidsduur en 
werktijden) wijzigen. 

Nieuw Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede
Bij besluit van 10 december 2013 heeft het college 
het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede vastgesteld. De regeling 
treedt met ingang van 1 januari 2014 in werking. 
Per diezelfde datum is het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Heemstede, zoals 
vastgesteld op 20 november 2012 ingetrokken.

Nieuwe belastingverordeningen 2014
Bij besluit van 18 december 2013 heeft de raad de 
volgende belastingverordeningen vastgesteld:
- Verordening heffing en invordering van 

onroerende-zaakbelastingen 2014;
- Verordening heffing en invordering van 

hondenbelasting 2014;

- Verordening op de heffing en invordering van 
rioolheffing 2014; 

- Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2014; 

- Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2014; 

- Verordening op de heffing en invordering van 
leges 2014;

- Verordening op de heffing en invordering 
van lijkbezorgingsrechten 2014 (Verordening 
begrafenisrechten 2014);

- Verordening op de heffing en invordering van 
precariobelasting 2014;

- Verordening op de heffing en invordering van 
marktgelden 2014;

- Verordening op de heffing en invordering van 
belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 
2014;

- Verordening op de heffing en invordering van 
liggeld woonschepenhaven Cruquiushaven 2014.

De nieuwe belastingverordeningen treden met 
ingang van 24 december 2013 in werking. De datum 
van ingang van de heffing is 1 januari 2014. De 
belastingverordeningen van 2013 vervallen per 1 
januari 2014. Neem voor meer informatie contact 
op met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, 
telefoonnummer (023) 512 60 66. 

Nieuw Aanwijzingsbesluit heffing en 
invordering van parkeerbelastingen 2014
Bij besluit van 3 december 2013 heeft het college 

het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering 
van parkeerbelastingen 2014 vastgesteld. Het 
Aanwijzingsbesluit treedt met ingang van 24 
december 2013 in werking. Per diezelfde datum is 
het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van 
parkeerbelastingen 2013 ingetrokken. De datum van 
de ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Nieuw Intern Controle Plan
Bij besluit van 4 juni 2013 heeft het college 
het Intern Controle Plan 2013 vastgesteld. De 
regeling treedt met ingang van 1 januari 2013 met 
terugwerkende kracht in werking. Per diezelfde 
datum is het Intern Controle Plan 2012 ingetrokken. 

Nieuwe Verordening Peuterwerk Heemstede 
2013
Bij besluit van 18 december 2013 heeft de raad 
de Verordening Peuterwerk Heemstede 2013 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang 
van 1 april 2014 in werking. Per diezelfde 
datum is de Verordening structurele subsidies 
peuterspeelzaalwerk 2009 ingetrokken.

Ter inzage en raadplegen
Alle regelingen, besluiten en verordeningen 
liggen tot en met 17 maart 2014 ter inzage op het 
gemeentehuis en zijn na inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’. 

Handhavingsactie vaartuig Esdoornkade
Het volgende vaartuig is in opdracht van het 
college verwijderd:
- opgelegde roeiboot met zwarte buitenkant 

langs de Zandvaart ter hoogte van Esdoornkade 
7 en vastgemaakt aan een van de palen van de 

ligplaats EDK 008.
Dit vaartuig wordt tot en met 24 maart 2014 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 

vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college 
het vaartuig verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen.
Neem voor vragen contact op met bureau Hand-
having, via het algemene telefoonnummer 14 023.



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’.




