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Vrijdag 1 Februari
Tijd: 13:00-16:00

Locatie: Julianaplein 1 
 

 

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 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

Heemstede

Nieuwe websites voor sociale zaken 
en gemeentebelastingen
De websites iasz.nl en gbkz.nl zijn vernieuwd. 
De bestaande sites waren verouderd en 
voldeden niet meer aan de huidige veiligheids- 
en toegankelijkheidseisen. De nieuwe websites 
zijn dan ook toegankelijker, veiliger en 
klantvriendelijker. Daarnaast zien ze er een stuk 
moderner en rustiger uit. 
Bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken (IASZ) kunnen inwoners van de 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede 
terecht voor bijvoorbeeld hulp bij het zoeken 
naar werk, uitkeringen, hulp bij laag inkomen 
en hulp bij schulden. Bij Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid (GBKZ) kunnen inwoners 
van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal 
en Zandvoort terecht voor hun belastingzaken.

De nieuwe websites zijn een belangrijke stap 
geweest in de verbetering van onze online 
dienstverlening. De volgende stap is om voor 
deze websites webformulieren te ontwikkelen, 
waardoor het mogelijk is online iets aan te 
vragen of te regelen met DigiD. We verwachten 
dat voor de zomer te realiseren. Het blijft 
mogelijk om ook op papier iets aan te vragen 
of te regelen.

Op woensdag 6 februari van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin een positief opvoeden 
workshop ‘Leren luisteren’. Deze gratis 
workshop is voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 

Hoe kun je als ouder(s) omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen 
en leer je kinderen om op een positieve manier 
mee te werken. 
Tijdens deze workshop stel je grenzen en leer 
je kinderen om op een positieve manier mee 

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’

te werken. Ouders worden aan het denken 
gezet over de eigen manier van opvoeden 
en maken een opvoedaanpak, die thuis in de 
praktijk kan worden gebracht. 

Interesse? 
Inschrijven (maximaal 12 deelnemers) 
kan via www.cjgheemstede.nl via de knop 
‘themabijeenkomsten en cursussen’. 
Meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden leest u op www.positiefopvoeden.nl

Verwijdering �etswrakken diverse 
locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Camplaan, ter hoogte van 40: een zwarte

damesfiets, merkloos
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een

rode kinderfiets, merk Kyoso
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 24: een

zwarte herenfiets, merk Hanibike
- Burgemeester van Rappardlaan, ter hoogte

van kinderboerderij: een groene herenfiets,
merk Gazelle

- Valkenburgerlaan, ter hoogte van rotonde:
een groene herenfiets, merk Gazelle

- Lentelaan, ter hoogte van 2: een zwarte
damesfiets, merkloos

- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees:
een zwarte damesfiets, merk Pointer, een
zwarte damesfiets, merkloos, een zwarte
herenfiets, merk Ranger

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors:
een groene herenfiets, merk Mondia

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling:
een groene damesfiets, merk Batavus

- Ir. Lelylaan, ter hoogte van 184: een grijze
damesfiets, merk Dublin

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.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 6 februari 2019 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 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Beschikking 
maatwerkvoorschriften 
Herenweg 78
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften op 
aan Smit’s Bouwbedrijf met betrekking tot het 
lozen van bemalingswater op het gemeentelijk 
riool aan de Herenweg 78 tussen 7 januari en 
1 maart 2019.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 24 januari 
tot 7 maart 2019:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
een telefonische afspraak maken via
(0251) 26 38 63

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in

Heemstede op werkdagen tussen 08.30
en 17.00 uur (op donderdagavond tot
19.30 uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 7 maart 2019 kunnen belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders van Heemstede. 
Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem 
(Zie ook Inzien, reageren, bezwaar maken).

‘Warme’ vrijwilligers 
gezocht!
HeemSteeds Duurzamer Wonen zoekt 
vrijwilligers die op korte termijn op verzoek 
thermografische foto’s willen maken van 
Heemsteedse huizen. De betreffende 
huizeneigenaar ontvangt tegen een kleine 
vergoeding de foto’s en een kort rapport. 
Hiermee kan de woningeigenaar vervolgens 
gericht advies opvragen om zijn pand verder 
te verduurzamen. 

Wat biedt HeemSteeds 
Duurzamer Wonen?
Een gratis korte training om de warmtecamera 
te kunnen bedienen en een standaard 
vrijwilligersbijdrage. Aanmelden kan via 
e-mail aan h.lankveld@heemstede.nl



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’.

Intern protocol registratie en archivering ontvangen en 
verzonden digitale berichten Heemstede 2018 en Beleidsstuk 
‘Op welke manieren kunt u berichten sturen aan de gemeente?’
Op 18 december 2018 heeft het college het 
Intern protocol registratie en archivering 
ontvangen en verzonden digitale berichten 

Heemstede 2018 en het beleidsstuk 
‘Op welke manieren kunt u berichten sturen 
aan de gemeente?’ vastgesteld. 

Het protocol is in werking getreden op 
5 januari 2019 en het beleidsstuk op 
10 januari 2019.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 32, het vergroten van

een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 361857,
ontvangen 10 januari 2019

- Cruquiushaven ter hoogte van 14, het
kappen van een 9-stammige populier,
wabonummer 361827, ontvangen 8 januari
2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiushaven ter hoogte van 14, het kappen 

van een 9-stammige populier, wabonummer 
361827, verzonden 21 januari 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’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Herenweg 37A, het in afwijking gebruiken 

van het pand met de bestemming 
kinderdagverblijf in de bestemming sport- en 
fitness accommodatie, wabonummer 354276, 

ontvangen 7 december 2018
- Javalaan 52, het plaatsen van een

dakopbouw boven de bestaande garage
met een doorbraak vanaf de 1e verdieping
naar de dakopbouw, wabonummer 334327,
ontvangen 21 september 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
- Herenweg 37A, het in afwijking gebruiken

van het pand met de bestemming 
kinderdagverblijf in de bestemming sport- 
en fitness accommodatie, wabonummer 
354276, ontvangen 7 december 2018

- Javalaan 52, het plaatsen van een
dakopbouw boven de bestaande garage
met een doorbraak vanaf de 1e verdieping
naar de dakopbouw, wabonummer 334327,
ontvangen 21 september 2018

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




