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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

Gemeente Heemstede 
wenst u 

fi jne feestdagen toe!

In deze uitgave:
- Kerstbomenverbranding 
 7 januari
- Inloopbijeenkomst  
 Duinpolderweg

Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis
Op woensdag 24 en 31 
december is het raadhuis 
om 13.00 uur gesloten. 
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. 

Kerstbomenverbranding 2015 

Nieuwjaarsbijeenkomst
5 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 5 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!

Vuurwerk mag
oudejaarsavond
tussen 18.00 uur

en 2.00 uur
‘s nachts

Heemstede wenst u een veilig 2015
Woensdag 7 januari 2015 worden vanaf ongeveer 
19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in Heemstede 
verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 
Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men 
een lootje voor de loterij en € 0,20.

Inleveren boom
Op woensdag 7 januari tussen 13.30 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Kerstbomen kunnen lopend of op de fi ets nog tot 
vlak voor de verbranding worden ingeleverd op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.45 uur en 
wordt verricht door wethouder Pieter van de 

Stadt. Gewonnen prijzen kunnen direct na de 
trekking afgehaald worden bij de brandweer 
op het trapveldje. Rond 19.00 uur begint de 
verbranding van de ingezamelde kerstbomen. 
Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal het 
geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van 
de kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) 
warme chocolademelk.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Beethovenlaan 26, het uitbreiden van het 

woonhuis op de begane grond en eerste 
verdieping, verhogen kap, vervangen bestaande 
begane grondvloer en het bouwen van twee 
erkers, Wabonummer 17901, 

 ontvangen 6 december 2014.
- Reggelaan 4, het wijzigen van de voorgevel, 

wabonummer 17932, ontvangen 7 december 
2014.

- Alberdingk Thijmlaan 44 het wijzigen van 
de voorgevel en constructieve wijzigingen 
aanbrengen, wabonummer 18006, ontvangen 

 8 december 2014.
- Van Merlenlaan 2, nieuwbouw van een zorgvilla 

“Meerlhorst”, wabonummer 10628, 
 ontvangen 8 december 2014.
- Burgemeester van Lennepweg 16, het vervangen 

van de bouwvloer, wabonummer 18021, 
ontvangen 9 december 2014.

- t.h.v. Reggelaan, Dinkellaan, het kappen van 
 16 bomen, wabonummer 18045, 
 ontvangen 10 december 2014.

- Glipper Dreef 189, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18050, 
ontvangen 11 december 2014.

- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 18053, 

 ontvangen 10 december 2014.
- Raadhuisplein 24, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 18055, 
 ontvangen 9 december 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 189, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18050, 
ontvangen 11 december 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. 

- Einthovenlaan 24 het verhogen van de kap 
t.b.v. een atelierruimte, wabonummer 5558, 
ontvangen 11 november 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 16, het vervangen 

van de bouwvloer, wabonummer 18021, 
verzonden 19 december 2014. 

- Dr. J.R. Thorbeckelaan tussen de huisnummers 
127 t/m 131, het herinrichten van de Dr. J.R. Thor-
beckelaan e.o. met een speelvoorziening, wabo-
nummer 16975, verzonden 19 december 2014.

- Heemsteedse Dreef 95-123 het wijzigen van 
 de entree, wabonummer 15573, verzonden 
 19 december 2014.

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Burgemeester van Lennepweg 35, 

gebruiksvergunning voor Stichting Sint Jacob, 
Nieuw Overbos, wabonummer 14057, verzonden 
19 december 2014, een beroepschrift moet 
uiterlijk 5 februari 2015 worden ingediend.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

In onze publicatie van 26 november 2014 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- Een zwarte damesfiets, merk Gazelle, met 

lekke achterband, in het fietsenrek aan de Dr. 
Schaepmanlaan t.h.v. huisnummer 62;

- Een zwarte damesfiets, merk BSP, met twee lekke 
banden, ontbrekende ketting en ontbrekend 
spatbord, aan de Eikenlaan aan de achterzijde 

van de bibliotheek te Heemstede;
- Een rode damesfiets, merk Cameo, met lekke 

achterband, kapot zadel en kapot achterlicht, 
aan de Eikenlaan aan de achterzijde van de 
bibliotheek te Heemstede.

Bovengenoemde fietsen zijn op 11 december 2014 
in opdracht van het college van burgemeester en 

wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn voer- of vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Uitgevoerde verwijdering fietsen

Nieuwe regelgeving
Handhavingsverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de 
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt 
de verordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2012 te vervallen.

Verordening cliëntenparticipatie 
Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de  Verordening 

cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt de 
Verordening cliëntenparticipatie Wwb Heemstede 
2012 te vervallen.

Verordening tegenprestatie Participatiewet 
Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 
vastgesteld.

Verordening verrekening bestuurlijke boete 
bij recidive Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt de 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive gemeente Heemstede 2013 te vervallen. 

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

Uitnodiging 
Inloopbijeenkomst Duinpolderweg
Op donderdag 8 januari 2015 wordt een 
inloopbijeenkomst georganiseerd over de 
Duinpolderweg, dit is een (deels nieuwe) 
verbinding tussen de N206 en de A4. U bent 
van harte welkom tussen 17.00 en 21.00 uur 
in het NH Conference Centre Leeuwenhorst, 
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.

De provincies Zuid- en Noord-Holland en diverse 
gemeenten, waaronder gemeente Heemstede, 
onderzoeken hoe een (deels nieuwe) verbinding 
tussen de N206 en A4, de Duinpolderweg, op 

de beste manier vorm kan krijgen. Naast de vijf 
mogelijke routes die eerder zijn genoemd, wordt 
nu ook de ‘Spoorvariant’ aan het onderzoek 
toegevoegd. Zodat in verband met stikstofuitstoot 
en de gevolgen voor de natuur ook een variant die 
verder van de duinrand ligt in beeld kan worden 
gebracht. 
Ook is met de nieuwste cijfers gekeken naar de 
eerder uitgevoerde verkeersonderzoeken. Hieruit 
blijkt dat het nog steeds noodzakelijk is een 
oplossing te vinden voor het drukke verkeer en 
de daaruit voortkomende problemen voor de 

leefbaarheid in en rondom de Duin- en Bollenstreek, 
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Om u 
hierover te informeren nodigen wij u van harte uit 
voor de informatieavond op 8 januari.

Website 
Mocht u niet in staat zijn om op de avond aanwezig 
te zijn dan vindt u alle informatie ook op onze 
website www.noord-holland.nl/duinpolderweg. 
Op de hoogte blijven van nieuws over de 
Duinpolderweg? Abonneer u dan op de digitale 
nieuwsbrief via de bovengenoemde website.



Slecht begaanbare hellingbaan in tunnel
onder N201: verantwoording niet bij Provincie
Heemstede - De heer ir. H.W. 
Struben en mevrouw mr. drs. 
P.F. Hoogerwerf hebben na-
mens D66 van Provinciale 
Staten bij Gedeputeerde Sta-
ten vragen gesteld over de 
‘hellingbaan’ bij de fietstun-
nel in Heemstede.

Met de inzet van de Provincie is 
recent een fietstunnel onder de 
Cruquiusweg bij de brug over de 
Ringvaart in Heemstede gereali-
seerd. Deze nieuwe fietsverbin-
ding wordt veel gebruikt, maar 
niet alleen als recreatieve ver-
binding langs de ringvaart, maar 
ook voor andere doeleinden van-
uit Heemstede richting Hoofd-
dorp.
De hellingbaan van het fiets-
pad naar de Cruquiusweg blijkt 
slecht begaanbaar te zijn door 
rul zand en steilte. De verbinding 
is ontstaan door veelvuldig ge-
bruik.
Zowel de Fietsersbond als het 
Heemsteedse college hebben dit 
probleem bij de provincie voor-
gelegd. De vraag die onder meer 
is gesteld aan GS is wie verant-

woordelijk is voor de tunnel en 
de onbegaanbaarheid.
GS laat weten: “De gemeen-
te Heemstede is verantwoorde-
lijk voor het half verharde (wan-
del)pad langs de ringvaart en 
voor het dagelijks beheer van 
de voetgangerstunnel onder de 
N201 en dus ook voor de hel-
lingbaan aan de noordoostzijde, 
die spontaan is ontstaan na de 
bouw van de als voetgangers-
tunnel aangelegde tunnel on-
der de N201 en de hellingbaan 
aan de zuidwestzijde.” “Zou de-
ze situatie niet verbeterd moeten 
worden, vragen Struben en Hoo-
gerwerf vervolgens. GS zeggen: 
“Er is meer voor nodig is dan al-
leen het verharden en verbete-
ren van de hellingbanen om een 
situatie te creëren die voldoet 
aan de richtlijnen voor veilige 
fietsverbindingen.
Overigens zijn wij bereid, als de 
gemeente Heemstede ons dat 
verzoekt, te onderzoeken welke
aanpassingen nodig zijn om 
de situatie van en rond de tun-
nel om te vormen naar een si-
tuatie die volgens de richtlijnen 

Cursus 
Aquarelleren
Heemstede - Bij Casca zijn di-
verse creatieve cursussen op 
het gebied van beeldenden-
de vorming. Eén daarvan is een 
cursus Aquarelleren onder lei-
ding van Francis van der Meer. 
Schilderen met waterverf vergt 
een heel eigen techniek. Ken-
merkend aan een aquarel zijn 
de heldere, doorzichtig gekleur-

de vlakken. In de cursus wordt 
gewerkt naar stillevens en fo-
to’s van bijvoorbeeld landschap-
pen. Door de individuele bege-
leiding is er plaats voor cursisten 
van alle niveaus. Hierdoor kunt 
u ook nu nog instappen op de 
cursus die al in september van 
start is gegaan. De lessen zijn op 
dinsdag van 9.30-11.30 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Bel Casca voor meer 
info: (023) 548 38 28 kies 1.

wel geschikt is voor fietsers. Wij 
gaan er daarbij van uit dat de ge-
meente deze aanpassingen be-
kostigt.”

GS weet, desgevraagd, niet of 
– als de gemeente daarin toe-
stemt – de verbeteringen van de 
hellingbaan meegenomen kun-
nen worden bij de werkzaam-
heden voor de vervanging van 
de Cruquiusbrug. “Het moment 
waarop er een uitvoeringsge-
reed plan ligt en de stand van 
zaken van de aanbesteding voor 
de vervanging van de brug op 
dat moment, is daarin sterk be-
palend.”

‘DWDD-professor’ bij 
Parkinson Café

Regio - Parkinson Café Haarlem & Omstreken nodigt woens-
dagmiddag 7 januari professor Erik Scherder uit. Scherder is 
hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amster-
dam en hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Univer-
siteit Groningen. Hij is bekend door zijn enthousiaste optredens 
in De Wereld Draait Door (DWDD) en is een groot pleitbezorger 
voor meedoen aan bewegingsprogramma’s. Bewegen is goed 
voor de lichamelijke conditie maar ook voor de conditie van de 
hersenen.
Locatie: Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, 
Haarlem, van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro.
Informatie: 023-5278170 of 5270927.

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’.

Ontheffing kerstboomverbranding 7 januari 2015
Het college van B&W van gemeente Heemstede 
maakt hierbij bekend dat zij op grond van artikel 
10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffing heeft 

verleend aan de gemeente voor het verbranden van 
kerstbomen op woensdag 7 januari 2015 van 19.00 
tot 23.00 op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar 
mogelijk.

Raadsbesluiten 17 december 2014
Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.

- 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

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl




