
Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis
Op maandag 6 januari is het raadhuis 
open van 10.00-17.00 uur.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 januari 2020

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

Heemstede
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Nieuwjaarsreceptie 
maandag 6 januari
vanaf 18.30 uur
De nieuwjaarsbijeenkomst is hét 
moment om gezamenlijk het nieuwe 
jaar in te luiden. Alle inwoners worden 
van harte uitgenodigd met elkaar 
in gesprek te komen en te toosten 
op 2020. Ook wie niet in Heemstede 
woont, maar hier bijvoorbeeld werkt 
of sport, is van harte welkom. Om 
19.00 uur houdt burgemeester Astrid 
Nienhuis haar nieuwjaarstoespraak. 

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt in het 
nieuwe jaar in een ander jasje gestoken. 
Niet ín het raadhuis, maar ervoor, op 
het plein. Er is live muziek, en naast een 
drankje zijn er ook friet en bijzondere 
bitterballen ‘met een verhaal’. Een 
informele sfeer die uitnodigt om een 
praatje met elkaar te maken. Bovendien 
wordt ook hoog bezoek verwacht!

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Nieuwe website: 
Wij maken Heemstede

Samen maken we Heemstede

Inwoners, ondernemers, organisaties en 
gemeente: samen maken wij Heemstede. 
Waar ontmoeten wij elkaar, hoe kunnen we 
duurzamer leven en hoe delen we goede 
ideeën met elkaar? 

U leest het op onze nieuwe website 
www.wijmakenheemstede.nl. 
U kunt zich hier ook direct aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief. U ontvangt 
deze dan periodiek via e-mail.

Heemstede

Kerstboom eruit na de feestdagen?
Vanaf maandag 6 januari kunt u uw 
kerstboom aanbieden langs de openbare weg. 
Kinderen kunnen dan de bomen inzamelen. 
Een deel van de opgehaalde bomen wordt 
gebruikt voor de kerstboomverbranding op 
woensdag 8 januari. Het overgrote deel van de 
bomen wordt versnipperd.

Lever uw kerstboom in
Dat kan op woensdag 8 januari tussen 14.00 en 
16.00 uur op de volgende plaatsen:

- hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipper Dreef bij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- parkeerterrein Kohnstammlaan 
- parkeerterrein Amstellaan
- Raadhuisplein, voor het raadhuis 
 (tot 18.30 uur)

Elke ingeleverde kerstboom levert een lootje 
voor de loterij en € 0,20 op. De trekking van de 
loterij wordt verricht door burgemeester Astrid 
Nienhuis om 18.30 uur op het trapveldje aan 

de Vrijheidsdreef. Om 19.00 uur worden hier de 
ingeleverde kerstbomen verbrand.

Meer kerstbomen aanbieden?
Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 
kunnen de bomen thuis worden opgehaald 
door Meerlanden. De bomen moeten dan wel 
op de openbare weg worden aangeboden.
Neem hiervoor op woensdag 8 januari tussen 
09.00 uur en 12.00 uur telefonisch contact 
op met Niels Ottenhof via het algemene 
telefoonnummer 14 023 

Overlastspreekuur 
op 9 januari 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
9 januari tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. 
U hoeft zich vooraf niet aanmelden. U kunt vrij 
inlopen. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Samen werken aan 
een omgevingsvisie 
voor Heemstede
Op 20 november was de eerste in een 
reeks werkateliers om te komen tot een 
omgevingsvisie voor Heemstede. De 
Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van 
de gemeente over de fysieke leefomgeving in 
de gemeente. Dat is de omgeving waarin we 
wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 
De keuzes voor de toekomst komen in de 
omgevingsvisie te staan. 
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/omgevingvisie

Aanmelden
Wilt u ook meewerken aan de Omgevingsvisie? 
Stuur dan een e-mail naar 
omgevingsvisie@heemstede.nl. Vermeld hierin 
uw contactgegevens zodat wij contact met 
u kunnen opnemen. Aanmelding voor één 
of meerdere werkateliers is op volgorde van 
binnenkomst. Meld u voor het tweede atelier 
uiterlijk 9 maart 2020 aan.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
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 stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Nieuwe regelgeving

Vergaderingen 
raadscommissies 
januari
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 14, 15 en 16 januari 2020. Al 
deze openbare vergaderingen zijn om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. 
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
14 januari
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Presentatie Stichting WIJ Heemstede
- Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 

2020 - 2023
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
15 januari
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2019 en 2020 gemeente 
Heemstede

- Verkoop van aandelen Eneco Groep N.V.
- Zuid-Kennemer Agenda
- Benoeming leden Rekenkamer Heemstede
- Regionale energiestrategie
- Toekomst Heemsteedse 

onroerendgoedportefeuille
- Bevindingen managementletter interim 

controle 2019
- Intentieovereenkomst 

haalbaarheidsstudie restwarmtebenutting 
Watertransportmaatschappij Rijn - 
Kennemerlandleiding van Waternet.

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
16 januari
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften 

parkeren’
- Omgevingswet
- Inrichtingsplan Slottuin II
- Prestatieafspraken 2020
- Definitief plan voor aanpassingen kruising 

Heemsteedse Dreef - Camplaan
- Jaarverslag 2018 De Meerlanden Holding B.V. 
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier via 
(023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Aanwijzingsbesluiten
De rechtspositie van gemeenteambtenaren 
wijzigt per 1 januari 2020 vanwege de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra). Deze wet zorgt voor een 
systeemwijziging en andere terminologie. 
Vanwege de Wnra is een aanwijzingsbesluit 
noodzakelijk zodat de Ambtenaar 
Burgerlijke Stand (ABS) en de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA), ongewijzigd, hun 
bevoegdheden kunnen blijven uitoefenen. 
Het ministerie van BZK en de VNG adviseren 
gemeenten dit aanwijzingsbesluit te nemen.
In de huidige situatie is de (loco) secretaris 
benoemd door de gemeente. Vanwege de 
Wnra is een aanwijzingsbesluit noodzakelijk 
zodat de secretaris en locosecretarissen, 
ongewijzigd, hun bevoegdheden kunnen 
blijven uitoefenen. Het ministerie van 
BZK en de VNG adviseren gemeenten dit 
aanwijzingsbesluit te nemen.
Op 20 december 2019 heeft het college 
de ABS‘en, de BOA’s en de secretaris en 
locosecretarissen aangewezen.

Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2020
Op 20 december 2019 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2020 vastgesteld. Dit besluit 
treedt in werking op 1 januari 2020. Het 
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2019 is hiermee vervallen.

Aanwijzingsbesluiten informatiebeheer 
gemeente Heemstede 2020
Op 20 december 2019 heeft het college 
de Aanwijzingsbesluiten informatiebeheer 
gemeente Heemstede 2020 vastgesteld. Deze 
besluiten treden op 1 januari 2020 in werking.

Beheerregeling informatiebeheer 
Heemstede 2020
Op 20 december 2019 heeft het college de 
Beheerregeling informatiebeheer Heemstede 
2020 vastgesteld. Deze regeling treedt 

in werking op 1 januari 2020. Het Besluit 
informatiebeheer gemeente Heemstede 2016 
is hiermee vervallen.

Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2020
Op 20 december 2019 heeft het college het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2020 vastgesteld. Dit besluit 
treedt in werking op 1 januari 2020. Het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 
2019 is hiermee vervallen.

Beleidsregels minimabeleid 
Heemstede 2020
Op 17 december 2019 heeft het college de 
Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2020 
vastgesteld. Deze beleidsregels treden in 
werking op 1 januari 2020. De Beleidsregels 
minimabeleid Heemstede 2017 is hiermee 
vervallen.

Algemene Plaatselijke Verordening 
Heemstede 2020
Op 18 december 2019 heeft de raad 
wijzigingen vastgesteld in de Algemene 
Plaatselijke Verordening vastgesteld. Deze 
wijzigingen treden in werking op 1 januari 
2020. De naam van de Algemene Plaatselijke 
Verordening is ook gewijzigd, hij heet nu 
Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 
2020.

Baggerplan Heemstede 2020-2029
Op 18 december 2019 heeft de raad het 
Baggerplan Heemstede 2020-2029 vastgesteld. 
Het Baggerplan van 2015-2024 is hiermee 
vervallen.

Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2020
Op 18 december 2019 heeft de raad de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2020 vastgesteld. Deze 
verordening treedt in werking op1 januari 
2020. De Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Heemstede 2015 is 
hiermee vervallen.

Verordening op de rekenkamer 
Heemstede 2020
Op 18 december 2019 heeft de raad de 
Verordening op de rekenkamer Heemstede 
2020 vastgesteld. Deze verordening treedt in 
werking op 1 januari 2020. De Verordening 
rekenkamercommissie, vastgesteld bij 
raadsbesluit van 29 mei 2008 en gewijzigd 
bij raadsbesluit van 26 mei 2011 is hiermee 
vervallen.

Belastingverordeningen
Op 18 december 2019 heeft de raad de 
volgende belastingverordeningen vastgesteld: 
- Verordening onroerendezaakbelastingen 

Heemstede 2020
- Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 

2020
- Verordening rioolheffing Heemstede 2020
- Verordening leges Heemstede 2020
- Verordening lijkbezorgingsrechten 

Heemstede 2020
- Verordening precariobelasting Heemstede 

2020 
- Verordening hondenbelasting Heemstede 

2020
- Verordening marktgelden Heemstede 2020
- Verordening belasting op roerende woon- 

en bedrijfsruimten Heemstede 2020
- Verordening liggeld woonschepen 

Cruquiushaven Heemstede 2020 
- Verordening parkeerbelastingen Heemstede 

2020
Deze verordeningen zijn in werking getreden 
op 24 december 2019 respectievelijk (leges 
en afvalstoffenheffing) op 28 december 
2019. De belastingverordeningen 2019 en de 
Verordening marktgelden 2018 zijn hiermee 
vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 13-12-2019: L.G. Ramokone, 
 geboren 12-05-1985, Tooropkade 1
- Per 23-12-2019: S.R. Trel, 
 geboren 31-01-1987, Zandvoortselaan 70

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen 4 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, tel: 14 023).

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 14-11-2019: B.I. Crică, geboren 
 15-09-1986, Havenstraat 63 en 

 A.M. Tescariu, geboren  06-12-1975, 
Havenstraat 63

- Per 20-11-2019: M. Giuseppe, 
 geboren 23-02-1982, Meer en Boslaan 22

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Heemstede 
(Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Zie verder bij 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’

Burgernet oproep!
Burgernet is een uniek 
samenwerkingsverband tussen 
burgers, gemeente en politie 
om de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving te bevorderen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de 
gemeente. Bent u al lid van Burgernet? 
Schrijf u in via www.mijnburgernet.nl.




