
Vuurwerk mag op oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur

Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 28 december 2016

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 (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

In deze uitgave:
- Vet: recycle het!
- Commissievergaderingen
- Aanwijzing vuurwerkvrije zone

Wij wensen u een 
gezond en gelukkig 

2017!

Maandag 9 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

Nieuwjaarsbijeenkomst
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 

We nodigen alle inwoners van Heemstede uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 
9 januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. Het 
kwartet ’A Latin Jazz Meeting’ speelt easy listening jazz, met af en toe een latin tintje. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal en de publiekshal 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!

Informatie rondom de feestdagen
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende 
zaken, om de jaarwisseling voor iedereen plezierig 
te laten verlopen:
- In de loop van donderdag 29 december worden 

de parkeerautomaten tijdelijk uitgeschakeld. 
U kunt dan tot en met zondag 1 januari vrij 
parkeren.

- Tussen vrijdag 30 december en maandag 2 
januari worden (ondergrondse) afvalcontainers 
tijdelijk afgesloten of verwijderd.

- Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval 
en mobiele toiletunits, op of aan de openbare 
weg, mogen tot maandag 2 januari 2017 niet 
aanwezig zijn.

- Vuurwerk afsteken op 31 december mag vanaf 
18.00 uur ‘s avonds tot 2 uur ’s nachts.

- De burgemeester heeft een vuurwerkvrijzone 
aangewezen op de Burgemeester van 
Rappardlaan, tussen de brug over de Van 
Merlenvaart en Speeltuin Groenendaal, inclusief 

het terrein van de kinderboerderij.
- 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 niet toegestaan om wensballonnen op te 
laten.

- Na de viering van de jaarwisseling vragen we 
u vriendelijk om vuurwerkresten in uw directe 
woonomgeving op te ruimen.

- Kerstboom eruit? Vanaf maandag 9 januari 
2017 kunt u uw kerstboom aanbieden langs de 
openbare weg. Kinderen kunnen de bomen dan 
inzamelen voor de kerstboomverbranding op de 
Vrijheidsdreef op woensdag 11 januari.

Lees alle informatie rondom de feestdagen op onze 
website www.heemstede.nl > Wonen > Veiligheid.

Op maandag 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.

2 januari: Raadhuis vanaf 10.00 uur open



Vet, recycle het!
Geef gebruikt frituurvet een tweede leven!

Zelf frietjes of oliebollen bakken? Ja, lekker en 
makkelijk. Maar wat doet u na afloop met het vet?
Meestal gooien mensen het vet weg met het 
restafval, maar helaas verdwijnt ook nog steeds 
gebruikt frituur- en bakvet via het riool. Dit vet 
zorgt dan voor rioolverstoppingen bij u thuis of in 
uw straat. Ook levert het onnodig extra werk op 
bij de rioolwaterzuivering. U bespaart uzelf en uw 
omgeving dus veel problemen door uw frituurvet in 
te leveren bij de milieustraat of supermarkt. U kunt 
uw vet kwijt in de speciale gele rolemmer bij de 
volgende inzamelpunten in Heemstede:

- Arteka Natuurvoeding Heemstede, 
Zandvoortselaan 16-18

- Dekamarkt Binnenweg
- Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins, 

Ringvaartlaan 4
- Sportplaza, Sportparklaan 16
- Milieustraat Meerlanden, Cruquiusweg 47

Waarom inleveren?
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen door het 
gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Jaarlijks houden huishoudens in 
Nederland zo’n 20 miljoen kilo vet en olie over, 
waaruit deze biobrandstof kan worden gemaakt. 
Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld 
tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales en 
voertuigen. 
Het inzamelen van vet en olie moet voor de 
Nederlandse huishoudens net zo gewoon worden 
als de inzameling van glas en papier. Denk 
duurzaam en lever uw vet en olie in!

Ook inzamelpunt worden?
Bent u een organisatie, (sport)vereniging of 
onderneming die een ruimte heeft waar veel 
mensen (langs)komen? En wilt u een steentje 
bijdragen aan een groene samenleving en 
tegelijkertijd extra inkomsten genereren? 
Word dan een inzamelpunt! Kijk hiervoor op 
www.vetrecyclehet.nl

Aanwijzing vuurwerkvrije zone
Nieuwe regelgeving: Eerste wijziging 
Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke 
Verordening Heemstede 2016 (Aanwijzing 
vuurwerkvrije zone op terrein kinderboerderij 
’t Molentje en een deel van de Burgemeester 
van Rappardlaan)

Op 22 december 2016 heeft de burgemeester 
de Eerste Wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene 
Plaatselijke Verordening vastgesteld. 

De burgemeester wijst het terrein van 
kinderboerderij ’t Molentje en een deel 
van de Burgemeester van Rappardlaan aan 
als vuurwerkvrije plaats. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij 
de burgemeester een bezwaarschrift indienen 

ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een 
bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in 
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

-  naam en adres indiener
-  de dagtekening
-  een omschrijving van het besluit waartegen 
 het bezwaar zich richt
-  de gronden waarop het bezwaar rust

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedures)
- Raadhuisstraat 60, wijzigen gevel, wabonummer 

94311, ontvangen 12 december 2016
- Jan van de Bergstraat 73, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 94108, ontvangen 9 december 
2016

- Heemsteedse Dreef/Bronsteeweg, kopersopties 
project Volmaackt, wabonummer 94973, 
ontvangen 9 december 2016

- Helena Kuipers Rietberglaan 34, het plaatsen van 
een erfafscheiding en een schuur, wabonummer 
95443, ontvangen 13 december 2016

- Lorentzlaan 65, opbouw op de garage, 
wabonummer 95450, ontvangen 13 december 
2016

- Glipper Dreef 199B, het dunnen van bomen, 
wabonummer 95459, ontvangen 13 december 
2016

- Raadhuisstraat 54, van een raam een vluchtdeur 
maken, wabonummer 95473, ontvangen 13 
december 2016

- Raadhuisstraat 56A, het wijzigen van een 
maatschappelijke bestemming met artistieke 
doeleinden naar een maatschappelijke 
bestemming met praktijkruimte en yogaruimte, 
wabonummer 95485, ontvangen 13 december 
2016

- Van Merlenlaan 37, het kappen van een zeeden, 
wabonummer 95489, ontvangen 15 december 
2016

- Meindert Hobbemastraat 34, het vergroten 
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 95482, ontvangen 15 december 
2016

- Binnenweg 165, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 95400, ontvangen 14 december 
2016

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Adriaan Pauwlaan 19, aanvraag (revisie) 

gebruiksvergunning i.v.m. aanpassing/uitbreiding 
die is gerealiseerd, wabonummer 56356, 
verzonden 23 december 2016. Een beroepschrift 
moet uiterlijk 9 februari 2016 worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Brederolaan 3, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 76848, 
verzonden 23 december 2016

- Herenweg 126A, het kappen van 2 
dennenbomen, wabonummer 88089, 

 verzonden 23 december 2016
- Amstellaan 32, het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 92407, verzonden 23 december 
2016

- Amstellaan 32, het doorbreken van muren, 
wabonummer 91947, verzonden 23 december 
2016

- Zandvoortselaan 135, het renoveren en 
verbouwen van een bedrijfspand met 
bovenwoning naar een pand met 2 woningen, 
wabonummer 80494, verzonden 23 december 
2016

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
- Ingetrokken op 16 december 2016, aanvraag 

omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een 
standplaats op de middenstrook van Jan van 
Goyenstraat 28 en 35, wabonummer 82735. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 56A, het wijzigen van een 

maatschappelijke bestemming met artistieke 
doeleinden naar een maatschappelijke 
bestemming met praktijkruimte en 
yogaruimte, ontvangen 13 december 2016. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Weigering omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Hendrik de Keyserlaan 5, het uitbreiden van 

het woonhuis, wabonummer 80145, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 23 december 
2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen



Commissievergaderingen januari
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden 
op respectievelijk 11 en 12 januari een openbare 
vergadering om 20.00 uur, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
De vergadering van de commissie Samenleving 
komt in de maand januari te vervallen.

Agenda commissie Middelen woensdag 
11 januari:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 

woensdag 11 januari 2017
- Spreekrecht burgers
- Actualisatie nota activabeleid (A-stuk)
- Aanwijzen Oude Kerk als trouwlocatie (A-stuk)
- Opdrachten externe vastgoedadviseurs (B-stuk)

- Normenkader 2016 controle jaarrekening 2016 
(B-stuk)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte donderdag 
12 januari:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 12 januari 

2017
- Spreekrecht burgers
- Schadevergoeding opstal Postduivenvereniging 

de Vredesbode (A-stuk)
- Vaststellen verordening Starterslening gemeente 

Heemstede 2017 (A-stuk)
- Ontwerpbestemmingsplan Volmaackt en 1.3.1 

Bro verklaring (B-stuk)

- Voorstel inrichtingsplan Groenendaalkwartier 
 30 km/h (B-stuk)
- Prestatieafspraken 2017 (C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u 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 digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.




