
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 januari 2019

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Gemeente Heemstede verbiedt 
oplaten ballonnen

Overlastspreekuur op 10 januari

Verwijdering � etswrakken 
Stationsomgeving

Vanaf 1 januari 2019 is het binnen de 
gemeente Heemstede verboden om 
ballonnen op te laten. Dit staat in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Dit verbod geldt 
voor alle ballonnen die u wilt oplaten, dus 
ballonnen met gas zoals helium. Het oplaten 
van wensballonnen was al eerder verboden.

Nadelige gevolgen voor het milieu
Het oplaten van ballonnen is niet goed 

voor het milieu, welzijn van dieren en de 
veiligheid. Ballonnen komen na het oplaten 
ergens neer en veroorzaken op de bodem 
en in het water schade aan het milieu. Dieren 
kunnen verstrikt raken in (de resten van) 
neergekomen ballonnen en zien deze aan 
voor voedsel. Daardoor kunnen dieren sterven. 
Wensballonnen leveren door hun constructie 
en het open vuur ook een hoog risico op 
schade en brand op. 

Op 30 januari 2019 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fi etswrakken verwijderen die 
zich bevinden in de directe omgeving van 
het NS-station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.

Fietskettingen waarmee deze fi etsen aan 
fi etsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 

fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd.

De fi etsen en kettingen worden 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 fi ets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
Heemstede. 

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

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 eerste spreekuur in 2019 is op donderdag 
10 januari tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. 
U kunt vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus 
niet nodig. 

Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Vergadering 
raadscommissies 
januari 
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 15, 16 en 
17 januari 2019 openbare vergaderingen om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig 
te zijn.

Agenda commissie Samenleving 
15 januari
- Opening en vaststellen agenda commissie

Samenleving 15 januari 2019
- Spreekrecht inwoners
- Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke

regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland 2016 (Paswerk) (A-stuk)

- Rapportage Sociaal Domein eerste hal� aar
2018 (Q1 en Q2 2018)

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk en RegioRijder

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 16 januari
- Opening en vaststellen agenda commissie

Middelen 16 januari 2019
- Spreekrecht inwoners
- Instellen commissie voor bezwaarschriften

personele aangelegenheden (A-stuk)
- Vaststellen besluit tot wijzigen Verordening

commissie bezwaarschriften (A-stuk)
- Toekomst rekenkamerfunctie Heemstede
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 17 januari
- Vaststellen agenda commissie Ruimte

17 januari 2019
- Spreekrecht inwoners
- Intrekken voorbereidingsbesluit

bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving,
tweede gedeeltelijke herziening’ (A-stuk)

- Uitvoering motie Woningoplossingen
Tiny Houses (B-stuk)

- 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 commissiegriffi  er 
Frank Wilschut, via (023) 548 56 33 of per 
e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl

Loket Heemstede is er 
voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u 
voor al uw vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 
Heemstede aan het Raadhuisplein 1.
Of het nu gaat om het aanvragen van 
een voorziening in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(zoals OV-taxi, aanpassingen in de woning 
of een rolstoel) of om informatie en advies, 
wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt 
u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. 
U kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1, (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 tot 
13.00 uur en ‘s middags op afspraak. 

De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 17 januari 2019 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen de sluiting van 
een winkelruimte en kelder aan de 
Jan van Goyenstraat 18 (openbaar)

20.30 uur: bezwaar tegen gedeeltelijke 
afwijzing van een verzoek op 

grond van de Wet openbaarheid 
bestuur (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De defi nitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften

Heemstede



Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
- Broeder Josephlaan 1, een aanbouw met

terras en dakopbouw, wabonummer
352856, verzonden 4 januari 2019

- Hageveld 15, vervangen voegwerk College
Hageveld (in 6 jaar gefaseerd uit te voeren),
wabonummer 349810, verzonden 4 januari
2019

- Landzichtlaan 68, renovatie woonhuis
en vervangen begane grondvloer en
doorbreken muur, wabonummer 355315,
verzonden 4 januari 2019

- Paulus Buyslaan 4, het vergroten

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 355084, 
verzonden 4 januari 2019

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’.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken bestemmingsplan
- Glipper Dreef 199E, het uitbreiden van

het clubgebouw scoutinggroep Graaf 
Bernadotte, wabonummer 348222, 
ontvangen 19 november 2018

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Binnenweg 104, het vervangen van

lichtreclame, wabonummer 351906,

ontvangen 3 december 2018
- Glipper Dreef 199E, het uitbreiden van

het clubgebouw scoutinggroep Graaf
Bernadotte, wabonummer 348222,
ontvangen 19 november 2018

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

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 bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. 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
Digitaal: http://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
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening  
(DigiD) nodig.

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’.




