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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Besluiten 
gemeenteraad 

22 februari 2018 
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Prijsuitreiking raamposteractie 
‘Houd Heemstede hondenpoepvrij’
De afgelopen weken hield de gemeente 
Heemstede een raamposteractie tegen 
hondenpoep. Inwoners die de poster 
met de oproep ‘Houd Heemstede 
hondenpoepvrij’ in hun raam hadden, 
maakten kans op een luxe picknick. Deze 
week ontvingen de drie winnaars hun prijs 
uit handen van wethouder Heleen Hooij. 

Dartpijltjes
Voor het bepalen van de winnaars gooide de 
wethouder drie dartpijltjes op de kaart van 
Heemstede. Bij de locaties van de pijltjes werd 
gekeken naar de dichtstbijzijnde huizen waar 
de poster hing. In de ramen van de families 
De Lange en Wiedijk en bij mevrouw De 
Jong werd de poster het eerste gespot. De 
prijswinnaars kwamen naar het gemeentehuis 
om hun prijs in ontvangst te nemen: een 
cheque ter waarde van een luxe picknick, die 
ze op elk gewenst moment kunnen verzilveren.

Hondenpoepvrij spelen
Mevrouw De Jong geeft aan dat ze het 
belangrijk vindt dat er aandacht aan het 
hondenpoepprobleem wordt besteed: “Ik heb 
de poster daarom direct opgehangen”. 
Bij de familie de Lange hebben de kinderen 

er vooral last van: “Onze kinderen moeten 
hondenpoepvrij kunnen spelen. Ook op 
speelplaatsen en gazons. Dat is helaas 
niet altijd het geval.” Hetzelfde geldt voor 
mevrouw Wiedijk: “Als ik met mijn dochter 
naar de speelplaats in de buurt loop, ben 
ik vooral bezig met zorgen dat ze niet in de 
hondenpoep stapt”.
Mevrouw De Jong heeft nog een tip voor 
de gemeente: “Maak beter bekend dat je 

hondenpoep in elke openbare afvalbak mag 
gooien”. 

Operatie Schone Schoenen
De raamposteractie is onderdeel van de 
campagne ‘Operatie Schone Schoenen’ Deze 
bestaat uit een communicatiecampagne 
tegen hondenpoep, uitbreiding van het 
aantal plekken met hondenpoepzakjes en 
intensivering van de handhaving.

Woensdagavond 7 maart 2018
Vervolgbijeenkomst over aanpak verkeersdrukte 
Heemstede
Op 7 maart organiseert de gemeente 
Heemstede opnieuw een bijeenkomst 
over de verkeersdrukte in Heemstede. 
Dit is een vervolg op de bijeenkomst in 
november 2017, waar korte/lange termijn- 
en lokale/regionale oplossingen voor 
verkeersknelpunten zijn besproken. 
Een verslag van deze avond en een reactie 
op de voorgestelde maatregelen vindt 
u via www.heemstede.nl/verkeer. 

Graag overleggen we op woensdagavond 
7 maart 2018 vanaf 20.00 uur met u welke 
maatregelen prioriteit moeten krijgen.

Programma
Tijdens de avond gaan we eerst kort in op de 
opbrengst van de 1e bijeenkomst en op de 
maatregelen die de gemeente wil nemen. 
Daarna volgt een werksessie waarin duidelijk 
moet worden of deze aanpak gedeeld 
wordt of dat we andere prioriteiten of 

accenten moeten leggen. Daarna volgt een 
plenaire terugkoppeling en een reactie van 
verkeerswethouder Heleen Hooij. 

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 en begint 
om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. U kunt 
zich tot 5 maart voor deze avond aanmelden 
via e-mail gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via 14 023.

Project Veilig Ondernemen
Brandveiligheidscontroles winkelgebied 
Binnenweg-Raadhuisstraat
Tussen 2015 en 2017 heeft de brandweer 
de brandveiligheid gecontroleerd bij 128 
ondernemers in het winkelgebied Binnenweg-
Raadhuisstraat. Doel van de controles was 
om na te gaan hoe het gesteld is met de 
brandveiligheid en zo mogelijk, ook door 
advies, het brandveiligheidsbewustzijn te 
verhogen.
Tijdens de controles is vooral gecontroleerd 
op de aanwezigheid en het onderhoud van 
(draagbare) blusmiddelen, maar ook naar 
de bereikbaarheid en zichtbaarheid ervan. 
De controle richtte zich daarnaast op de 
mogelijkheid om te vluchten bij brand. Het 
ging hierbij om gebruik te kunnen maken 
van een vluchtroute, het kunnen openen van 

nooddeuren en de aanwezigheid van stickers 
met de tekst “nooddeur vrij houden” op de 
buitenkant van de nooddeur.

Tijdens het eerste bezoek was in ongeveer 
de helft van de gevallen de brandveiligheid 
bij de ondernemers in orde. Waar dat niet zo 
was, ging het vooral om blusmiddelen die niet 
onderhouden waren (over de datum), niet 
goed bereikbaar of het ontbreken van stickers 
aan de buitenzijde van de nooddeuren. Bij 
een paar panden ontbraken de blusmiddelen 
of was de nooddeur niet zonder sleutel te 
openen. De brandweer heeft waar nodig 
opnieuw controles uitgevoerd.
In het kader van het project Veilig 

Ondernemen vinden er in het winkelgebied 
ook jaarlijkse schouwen plaats. Tijdens 
deze schouwen wordt gekeken op de 
brandveiligheid in de openbare ruimte van 
het gebied. Speciale aandacht is er voor het 
voeren van de juiste nummeraanduiding op de 
panden. Dit is voor de hulpdiensten, ondanks 
alle digitale ontwikkelingen, nog steeds van 
groot belang.

(bron: Brandweer Kennemerland)

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
Deze week ontvangt u van 
Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid de jaarlijkse belastingaanslag. Voor de 

meeste inwoners van Heemstede gaat het 
om de onroerendezaakbelasting (OZB) , 
afvalstoffenheffing, rioolheffing en, wanneer 

van toepassing, hondenbelasting.
U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, 
kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken.

In deze uitgave:
- Uitgangspuntennotitie 
 bestemmingsplan 
 horeca en terrassen 
 ter inzage
- Handhavingsacties



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt 
deze 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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

19 maart 2018
CJG Heemstede organiseert ouderavond over 
mediaopvoeding
Op maandag 19 maart om 19.30 uur 
houdt het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Heemstede in Atheneum 
College Hageveld een ouderavond over 
mediaopvoeding.
Deze gratis toegankelijke bijeenkomst 
onder leiding van gastspreekster Justine 
Pardoen is bedoeld voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. 

De meeste tieners zijn vele uren per dag 
online. De een gamet, de ander zit vooral 
op Instagram of YouTube. De online 
mogelijkheden passen bij uitstek bij de 

behoeften van jongeren. Maar dat ze snel 
een grens overgaan helaas ook. Hoe kun je 
als ouders praten over media zonder precies 
weten wat ze allemaal doen en zonder ruzie 
te krijgen? Justine Pardoen, hoofdredacteur 
van het ouderplatform Ouders Online, opent 
voor u de deur naar de wereld van tieners 
op internet: van Snapchat tot sexting en van 
puberhumor tot pestgedrag.

U kunt zich tot 14 maart per e-mail 
aanmelden voor deze bijeenkomst via 
college@hageveld.nl onder vermelding 
van ‘Ouderavond Mediaopvoeding’

Besluiten 
gemeenteraad 
22 februari 2018
De gemeenteraad heeft unaniem vastgesteld:
- Wijziging bebouwde komgrens 

Wegenverkeerswet Cruquiusweg
- Restauratie grafkapel Van Vollenhoven 

Algemene begraafplaats
- Wijzigen Reglement van Orde van de 

gemeenteraad voor integriteitstoets 
wethouders voorafgaand aan benoeming

- Aanpassing Verordening 
gegevensverstrekking basisregistratie 
personen Heemstede 2014

Op www.gemeenteraad.heemstede.nl 
vindt u de stukken waarover de raad heeft 
besloten. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffie, (023) 548 56 46 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan horeca 
en terrassen Heemstede ter inzage
Burgemeester en wethouders delen mee dat 
de uitgangspuntennotitie voor het opstellen 
van het bestemmingsplan Horeca en terrassen 
Heemstede met ingang van 1 maart tot en met 
12 april 2018 ter inzage ligt in de publiekshal 
van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede. 

Waarvoor is de uitgangspuntennotitie 
bedoeld?
Op basis van de APV is er geen vergunning 
nodig om een terras te exploiteren als het 
terras aan de voorwaarden van de APV voldoet. 
Nu moet een ondernemer nog wel vaak een 
omgevingsvergunning aanvragen omdat 
terrassen niet in het bestemmingsplan zijn 
toegestaan. 
Door terrassen in een bestemmingsplan 
toe te staan, hoeft dat straks ook niet meer. 

De gemeenteraad wil daarom een nieuw 
bestemmingsplan opstellen waarbij op het 
grondgebied van Heemstede de terrassen 
bij horeca en winkels met ondersteunende 
horeca op een goede en eenduidige wijze zijn 
opgenomen. 

In de uitgangspuntennotitie is ook het 
toekomstige planologische beleid opgenomen 
voor horeca en terrassen in Heemstede, 
zoals het maximum horecavestigingen 
op de Binnenweg/Raadhuisstraat en de 
locatie van de terrassen in winkelgebieden. 
Dit beleid komt voort uit de vastgestelde 
Visie winkelcentra Heemstede en het 
uitvoeringsprogramma voor de maatregelen 
uit die visie. Dit uitvoeringsprogramma is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 
2017. 

Inspraak mogelijk
De uitgangspuntennotitie ligt van 1 maart 
tot en met 12 april 2018 ter inzage. De 
stukken publiceren wij ook op onze website 
op de pagina van het project. Binnen deze 
periode kunt u de uitgangspuntennotitie 
inzien en reageren op het plan/plannen. Uw 
reactie stuurt u bij voorkeur schriftelijk naar 
gemeente@heemstede.nl. 

Start procedure bestemmingsplan
Deze bekendmaking geeft ook de start aan 
van de procedure voor het bestemmingsplan, 
als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met de heer R. Visser via (023 ) 548 57 58.

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 22 februari 2018 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een grijze 

damesfiets, merk Sparta
- Nijverheidsweg, ter hoogte van kruising 

Cruquiusweg: een blauwe damesfiets, merk 
Gazelle

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: een 
grijze herenfiets, merk Batavus

- Wipperplein, ter hoogte van kruising 
Drieherenlaan: een grijze damesfiets, merk 
Locomotief

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een 
zwarte herenfiets, merkloos, een bruine 
herenfiets, merk Batavus

- Zeelandlaan, ter hoogte van 74: een zwarte 
damesfiets, merk Limit

Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van Adriaan 

van Ostadeplein: een paarse damesfiets, 
merk Batavus

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 13a: 
een grijs/zwarte herenfiets, merk Batavus

- Offenbachlaan, ter hoogte van 35: een 
bruine damesfiets, merk Gazelle

- Offenbachlaan, ter hoogte van 50: een 
blauwe damesfiets, merkloos

- Laan van Dick Laan, ter hoogte van 82-90: 
een gele damesfiets, merk Batavus

- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 
31: een zwarte damesfiets, merk Old Dutch

- Binnenweg, ter hoogte van 33: een groene 
damesfiets, merkloos

- Binnenweg, ter hoogte van 125: een zwarte 
herenfiets, merk Batavus

- Binnenweg, ter hoogte van 149: een blauwe 
herenfiets, merk Gazelle

- Binnenweg, ter hoogte van 153: een 
bronzen damesfiets, merk Giant

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 14 maart 2018 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 Heemstede.

Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Camplaan 51, het plaatsen van 2 

reclameborden, wabonummer 258405, 
ontvangen 14 februari 2018

- Herenweg 115, het kappen van 1 kastanje 
en 1 beuk, wabonummer 258289, 
ontvangen 14 februari 2018

- Valkenburgerlaan 60, het plaatsen van 
een reclamebord, wabonummer 258311, 
ontvangen 15 februari 2018

- Vossenlaan 1, brandveilig gebruik 
 ‘De Abeel’, wabonummer 257413, 

ontvangen 12 februari 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Julianaplein 1, het kappen van 1 esdoorn, 

wabonummer 256991, verzonden 
 22 februari 2018
- Koediefslaan 73, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 257233, verzonden 
 22 februari 2018
- Prinsenlaan 99, het vernieuwen van 

de voordeur, wabonummer 255329, 
vergunningvrij besluit verzonden 

 22 februari 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Herenweg 135, het in afwijking gebruiken 

van de bestemming maatschappelijke 
doeleinden in de bestemming wonen, 
wabonummer 257219, ontvangen 

 6 februari 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
de volgende aanvraag de beslistermijn met 6 
weken te verlengen.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Herenweg 135, het in afwijking gebruiken 

van de bestemming maatschappelijke 
doeleinden in de bestemming wonen, 
wabonummer 257219, ontvangen 

 6 februari 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
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