Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 30 januari 2019

Heemstede

Gaat u mee naar de
Groene Energiefabriek?
Op woensdag 6 februari van 14.00 tot 15.30
uur organiseren afvalinzamelaar Meerlanden
en gemeente Heemstede een bezoek aan
de Groene Energiefabriek van Meerlanden
in Rijsenhout. Hier wordt ons GFT-afval
verwerkt. Het bezoek biedt een kijkje achter

de schermen van ons afval. Er is nog plek voor
30 inwoners in onze bus, die rond 13.15 uur
vertrekt vanuit Heemstede.
Geïnteresseerd? Meld u dan aan via
afval@heemstede.nl. Let op! vol=vol.

Volg ons op
Facebook en Twitter
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
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

Vitaliteitsmarkt
in Plein1

Overlastspreekuur op
donderdag 7 februari
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen
over burenoverlast terecht bij een speciaal
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek
om vragen die u niet direct met uw buren
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling,
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het volgende spreekuur in is op donderdag
7 februari tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel
(WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet

Op vrijdag 1 februari tussen 13.00 en 16.00
uur organiseert Plein 1 een Vitaliteitsmarkt.
Iedereen die meer wil weten over gezondheid
en vitaliteit is van harte welkom aan het
Julianaplein 1 in Heemstede.

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

Streekmarkten Burgemeester van
Rappardlaan
Op 22 januari 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan Launique Events
voor het houden van streekmarkten op de
Burgemeester van Rappardlaan op 20 april, 30
mei, 10 juni, 21 september en 12 oktober 2019
van 11.00 tot 17.00 uur. Ook is, volgens artikel
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel

34 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven
de Burgemeester van Rappardlaan (tussen de
Sparrenlaan en het parkeerterrein tegenover
de kinderboerderij) af te sluiten op genoemde
data tussen 07.00 en 19.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Verlening drank- en
horecavergunning
Op 24 januari 2019 heeft de burgemeester
besloten een drank- en horecavergunning
voor het uitoefenen van het horecabedrijf te
verlenen aan mevrouw R. Qiu (Restaurant Kota

Radja), Raadhuisstraat 50 in Heemstede.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Nieuwe regelgeving
Leidraad Invordering gemeentelijke
belastingen Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid 2018
Op 27 november 2018 heeft het college
de Leidraad Invordering gemeentelijke
belastingen Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid 2018 vastgesteld. Deze
Leidraad treedt in werking op 30 januari 2019.
De Leidraad Invordering Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid 2014 is hiermee vervallen.
Vitaliteitsregeling 2019
Op 28 november 2018 heeft het
directieoverleg (MT KZoom) de
Vitaliteitsregeling 2019 vastgesteld. De
regeling geldt voor medewerkers in dienst

De Vitaliteitsmarkt staat in het teken van een
gezonde leefstijl. De partners van Plein1 en
gezondheidsorganisaties hebben de handen
ineen geslagen om jou alles te vertellen en
te inspireren over vitaliteit. In en rond het
gebouw kun je workshops, demonstraties en
speciale lezingen bijwonen. Specialisten zijn
aanwezig om jouw gezondheidsvragen te
beantwoorden. De markt is voor jong en oud;
voor iedereen is wat te doen.
Kijk voor meer informatie op www.plein1.nl

Bijtincidenten
honden
Vorige week heeft de gemeente 2
meldingen ontvangen over bijtende
honden. Maar welke regels gelden er
eigenlijk voor gevaarlijke en bijtende
honden?
Bent u slachtoffer van een bijtincident?
Doe dan altijd aangifte bij de politie. In
de Algemene Plaatselijke Verordening
Artikel 2:59 van de gemeente Heemstede
staat dat als een bijtincident heeft
plaatsgevonden een muilkorfgebod
aan de betreffende hond kan worden
opgelegd. Dit gebod is afhankelijk van
de aard van het incident en is alleen
mogelijk als aangifte is gedaan. Daarna
kan de gemeente samen met de politie
en het Openbaar Ministerie eventueel
actie ondernemen tegen de betreffende
eigenaar van de hond.
Op www.minderhondenbeten.nl leest
u meer over bijvoorbeeld regelgeving,
aansprakelijkheid en gedragstherapie
voor uw honden.

van gemeenten Bloemendaal en Heemstede
en geldt voor het jaar 2019. De Regeling
bedrijfsfitness is hiermee vervallen.

Alles over
wegwerkzaamheden?

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk

Beleidsregels elektrische laadpunten
Heemstede 2019
Op 18 december 2018 heeft het college
de Beleidsregels elektrische laadpunten
Kijk
www.heemstede.nl/
Heemstede vastgesteld.
Hetop
beleid
in het
collegebesluit van 30 oktober
2012
werk aan en
dedeweg
Beleidspunten t.a.v. de beoordeling aanvraag
van een openbaar laadpunt zijn hiermee
vervallen.
Alles over wegwerkzaamheden?
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
officielebekendmakingen.nl

aan de

weg

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 32, het vergroten
van dakkapellen op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 361857,
verzonden 22 januari 2019
- Adriaan Pauwlaan 27, het in afwijking
gebruiken van het pand met de
bestemming kantoor in de bestemming
wonen, wabonummer 360388, verzonden
22 januari 2019
- Blekersvaartweg 8, het renoveren van
ramen op de 1e verdieping, wabonummer

351179, verzonden 22 januari 2019
- Esdoornkade 36, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 351929, verzonden 24 januari
2019
- Glipperweg 9, het aanleggen van een pad,
wabonummer 351929, verzonden 24 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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Glipperweg 29, het uitbreiden van de
eerste verdieping, wabonummer 352648,
ontvangen 4 december 2018
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

Niet behandelde omgevingsvergunning
- Zomerlaan 17B, vervangen bestaande
shingles door een rieten kap, het
plaatsen van dakkapellen en een kleine
gevelwijziging, wabonummer 348477,
ontvangen 20 november 2018
Deze aanvraag is buiten behandeling gesteld
wegens niet voldoen aan voorschriften voor
het in behandeling nemen van de aanvraag.

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 NoordHolland 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 NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

