
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 29 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 (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

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 nieuwjaarsbijeenkomst op 
maandag 4 januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur 
de nieuwjaarstoespraak. De bijeenkomst 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!

Fijne jaarwisseling!
Lees alle informatie rondom de jaarwisseling op onze website www.heemstede.nl bij Wonen, Veiligheid.

Gewijzigde 
openingstijden raadhuis 

rondom feestdagen

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten
- Commissievergaderingen 
 januari
- Omgevingsvergunning

Vuurwerk mag op oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur

Zelf frietjes of oliebollen bakken? Ja, lekker en 
makkelijk. Maar wat doet u na afl oop 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.

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!

Waar inleveren?
De actuele inzamelpunten voor gebruikt frituur- en 
bakvet in Heemstede zijn:

- Arteka Natuurvoeding Heemstede, 
Zandvoortselaan 16-18;

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

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

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

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



Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis 
Op donderdag 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 45, vergroten dakkapel voor- en 

achtergevel, wijzigen zijgevel en uitbreiden 
woonhuis, 31318, ontvangen 11 december 2015

- Binnenweg 15, het wijzigen van reclame, 31423, 
ontvangen 15 december 2015

- Locatie Havendreef, bouwen dierenspeciaalzaak 
“Heems”, 31447, ontvangen 15 december 2015

- Raadhuisstraat 49, realiseren dakterras, 31521, 
ontvangen 16 december 2015

- Rijnlaan 88, plaatsen dakkapel op 
achtergeveldakvlak, 31568, ontvangen 

 17 december 2015 
- Raadhuisstraat 24, het plaatsen van een banier, 

31433, ontvangen 15 december 2015,
- Glipperweg 9, het kappen van 5 bomen, 31610, 

ontvangen 18 december 2015
- Offenbachlaan 56, het maken van een 

constructieve doorbraak in een wand, 31764, 
ontvangen 11 december 2015

- Nabij Burg. Van Rappardlaan 1, het aanbrengen 
van een oever, 31407, ontvangen 11 december 
2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Offenbachlaan 56, het maken van een 

constructieve doorbraak in een wand, 31764, 
verzonden 23 december 2015

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Wilhelminaplein 17a, recht optrekken 

achtergevel op de 2e verdieping, 31040 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie kader.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Agenda’s
Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 januari 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 
  bijzondere bijstand - niet openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen een verleende vergunning
  voor het innemen van een standplaats in 
  de Jan van Goyenstraat ter hoogte van 
  Adriaan van Ostadeplein 4 - openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een besluit op een 
  ingediend WOB-verzoek inzake 
  correspondentie tussen enerzijds de VvE 
  Landgoed Hageveld en anderzijds de 
  gemeente Heemstede - openbaar -
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 12 januari 
2016 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.  

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

12 januari 2016
- Spreekrecht burgers
- Toelating leerlingen tot basisonderwijs 
- Kunstgrasvoetbalveld St. Sportpark HBC (B-stuk)
- Verordening kinderopvang op sociaal-medische 

indicatie Heemstede 2016 (A-stuk)
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Sociaal Domein
- Terugkoppeling uit het bestuur van Paswerk
- Actiepuntenlijst januari
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 13 januari 2016 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. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 13 januari 2016
- Spreekrecht burgers
- Voortgang ambtelijke samenwerking 

Bloemendaal en Heemstede
- Vaststelling verordening commissie 

bezwaarschriften (deregulering) (A-stuk)
- Normenkader 2015 voor de controle van de 

jaarrekening 2015 (B-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole 

2015 (C-stuk o.v.v. auditcommissie)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 januari 2016 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. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 14 januari 2016
- Spreekrecht burgers
- Daghoreca Jan van Goyenstraat 18 (inclusief 

bespreking Jan van Goyenstraat 2, bezwaar 
tegen omgevingsvergunning voor terras aan 
voorzijde (C-stuk o.v.v. GroenLinks))

- Verhouding intentieverklaring Slottuinen t.o.v. 
 de visie winkelcentra
- Herinrichting Wilhelminaplein definitieve 

modelkeuze (B-stuk)
- Ontwerp-omgevingsvergunning 10 woningen 

Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan (De Posterij) 
(B-stuk)

- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsverguning 10 woningen 
Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan (De Posterij) 
(A-stuk)

- Vaststellen ontwerp Nota duurzaamheid 
 2016-2020 (B-stuk)
- Renovatie openbare verlichting (B-stuk)
- Discussiestuk voorzieningen opladen elektrische 

auto’s in de openbare ruimte (B-stuk)
- Huisvesten statushouders
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op maandag 18 januari 2016 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. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 18 januari 2016
- Spreekrecht burgers
- Spoorwegovergang Laan van Alverna
- Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug (A-stuk)
- Afronding project Kop Blekersvaartweg 
 (C-stuk o.v.v. HBB)
- Overeenkomst Prorail en co-financiering 

onderzoek fietsparkeren station 
 (C-stuk o.v.v. HBB)
- Intentieverklaring nascheiding AEB 
 (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 tijdens de 
raadscommissievergaderingen. 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 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’.

Raadsbesluiten 17 december 2015
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden 
en na 20.30 uur 20 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Aanpassing gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

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

commissie Samenleving

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




