
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 januari 2017

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:
- Gebruik rolemmersticker
- Omgevingsvergunningen

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!

Vanaf maandag 9 januari 2017 kunt u uw kerstboom 
aanbieden langs de openbare weg. Kinderen 
kunnen dan de bomen inzamelen voor de jaarlijkse 
kerstbomenverbranding. 

Inleveren kerstboom
Dit kan op woensdag 11 januari tussen 14.00 en 
16.00 uur op de volgende plaatsen:

- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipper Dreef nabij 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 wethouder Sebastiaan 
Nieuwland om 18.30 uur op het trapveldje aan 
de Vrijheidsdreef. Om 19.00 uur worden hier de 
ingeleverde kerstbomen verbrand.

Meer kerstbomen?
Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 

Uw kerstboom aanbieden voor de 
kerstbomenverbranding

Vrijdag 6 januari
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 6 januari van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

kunnen de bomen thuis worden opgehaald 
door Meerlanden. Neem hiervoor op woensdag 
11 januari tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch 
contact op met Niels Ottenhof via telefoonnummer 
023-5485780. De bomen moeten dan wel op de 
openbare weg worden aangeboden.

Kerstboom als gft
Na 11 januari biedt u uw kerstboom gewoon aan als 
gft-afval in de groene rolemmer of ondergrondse 
gft-container. Zorg ervoor dat de takken zo klein 
zijn geknipt dat ze niet klem komen te zitten in de 
betreffende container.



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 

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 10, het wijzigen van de voorgevel, 

Wabonummer 95613, 
 ontvangen 16 december 2016
- Jacob de Witstraat 18, uitbreiden woonhuis, 

Wabonummer 96631, 
 ontvangen 19 december 2016
- Van Merlenlaan 9, het kappen van een beuk, 

96328, ontvangen 19 december 2016
- Glipper Dreef 159, plaatsen dakkapel voor, 

Wabonummer 96782, 
 ontvangen 21 december 2016
- Crayenestersingel 19, plaatsen 

groenondersteunende haagconstructie, 
Wabonummer 97028, 

 ontvangen 22 december 2016

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 232-252, gebruiksvergunning voor 

gebouw Opdreef (SEIN), Wabonummer 97047, 
ontvangen 20 december 2016

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

Omgevings-
vergunningen

Plak op tijd de juiste adressticker op uw 
grijze rolemmer!
Eind december 2016 ontving u als gebruiker van 
een grijze rolemmer een nieuwe adressticker voor 
het jaar 2017. In 2017 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een 
blauwgroene sticker. De kleine 140-liter rolemmer 
heeft een felgroene sticker nodig. 

In januari 2017 worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste adressticker hebben, 

voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit 
label staat het verzoek om de sticker alsnog aan te 
brengen. Vanaf maandag 23 januari 2017 worden 
alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien 
zijn van een juiste sticker voor 2017. 
Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker 
of de grijze rolemmer? Neem dan contact op met 
de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.

Vergaderingen raadscommissies in 
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. De 
commissie Samenleving vervalt in januari. 
Commissievergaderingen zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen van 
opvattingen. U kunt deze vergaderingen bijwonen 
als toehoorder en u kunt als u dat wilt ook uw 

mening geven over onderwerpen. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Bekijk de volledige agenda en de betreffende 
stukken die worden besproken op 
www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
Vergaderstukken& besluiten > Kalender. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Werk jij graag in een organisatie met 
korte lijnen? In Heemstede hebben 

we 2 interessante functies. 

Senior 
beleidsmedewerker 

Financiën 
 36 uur/ schaal 10a

Controller Sociaal 
Domein

 36 uur/ schaal 11

Meer weten? Ga naar 
www.werkenbijheemstede.nl

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



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’.




