
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 maart 2016

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

Burgerzaal
Fotoclub De Luifel brengt sport in beeld
De Burgerzaal in het Heemsteedse raadhuis krijgt 
tijdelijk een sportief tintje. Vanaf 2 maart exposeren 
leden van fotoclub De Luifel hun mooiste foto’s met 
als thema ‘Sport in Heemstede en omgeving’. Na de 
tentoonstelling over de Groenendaalse Torenlaan is 
dit de tweede expositie die de amateurfotografen 
organiseren. 

Publiekshal
Tentoonstelling Letty Hesselink
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, 
vazen en wandtableaus.

Tentoonstelling Henriëtte Hackenberg
Voor eveneens in de publiekshal is in de maanden 
maart en april werk te zien van Henriëtte 

Hackenberg. Haar werk wordt vaak omschreven 
als “organisch”. Zij vindt veel van haar inspiratie in 
natuurlijke vormen die voorkomen in haar fantasie en 
in haar leven om haar heen. Henriëtte hoopt dat haar 
werk mensen zal raken en inspireren op hun reis.
 
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Exposities in het raadhuis

Woensdag 30 maart vanaf 19.30 uur
Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Warm Wonen
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd 
voor een informatieavond op woensdag 30 maart 
vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Heemstede, 
Raadhuisplein 1. Op deze avond krijgt u  informatie 
over diverse maatregelen die u kunt nemen om uw 
woning (nog verder) te verduurzamen. Denk hierbij 
aan isoleren, zonne-energie en andere (besparende) 
maatregelen op het gebied van comfortabel en 
energiezuinig wonen. Ook krijgt u informatie over 
de landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden 
en kunt u advies krijgen over de financiële 
mogelijkheden. Deze avond willen we met elkaar 
komen tot samenwerking tussen gemeente, inwoners 
en ondernemers om zo de bestaande bouw van 
Heemstede te verduurzamen.

Het programma
19.30 uur: inloop en ontmoeten van lokale 
  ondernemers op het ondernemersplein
20.00 uur: opening wethouder Duurzaamheid 
  Remco Ates
20.10 uur: presentatie Raoul Santibañez van 
  Duurzaam Bouwloket over de algemene 
  maatregelen
20.40 uur: roulerende workshops door Duurzaam 
  Bouwloket en lokale ondernemers 
  over isolatiemaatregelen, zonne-energie 
  en technische duurzame oplossingen.
21.40 uur: mogelijkheid om met lokale 
  ondernemers, duurzaam bouwloket 
  en de gemeente in gesprek te gaan over 
  alle duurzaamheidsmogelijkheden.
22.00 uur:  afsluiting van de avond.

Meer informatie en aanmelden
Meld u aan bij het Duurzaam Bouwloket via info@
duurzaambouwloket.nl of 072 – 743 39 56 onder 
vermelding van uw naam en de gemeentenaam. 
Aanmelden kan ook rechtstreeks bij de gemeente 
door een mail te sturen naar Mireille Middendorp 
mmiddendorp@heemstede.nl of te bellen naar 
023 - 548 58 02. Ook voor vragen rondom deze 
avond kunt u contact met ons opnemen.

Locatiewijziging informatieavond
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving 
wordt deze avond niet in de bibliotheek aan 
het Julianaplein georganiseerd maar in het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Meer informatie 
over het programma van deze avond vindt u op 
www.heemstede.nl > Wonen> Duurzaamheid> 
Project Warm Wonen.

Gewijzigde openingstijden 
Goede Vrijdag en Pasen
Op Goede Vrijdag (vrijdag 25 maart) 
zijn wij vanaf 13.00 uur gesloten. 
Op tweede paasdag (maandag 28 maart) 
zijn wij de hele dag gesloten.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 39, het plaatsen van 8 lichtmasten 

op het hoofdveld bij sportaccomodatie HBC, 
wabonummer 35475, ontvangen 3 maart 2016

- Lindenlaan 49, het vervangen van een 
erfafscheiding en plaatsen hekwerk op dakterras, 
wabonummer 35553, ontvangen 6 maart 2016

- Valkenburgerlaan 50, het plaatsen van 
lichtreclame, wabonummer 35590, 

 ontvangen 7 maart 2016
- Van der Horstlaan 66, doorbreken muur, 

wabonummer 35618, ontvangen 4 maart 2016
- Nijverheidsweg 14, plaatsen spandoekreclame, 

wabonummer 35749, ontvangen 9 maart 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 161, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 34180, verzonden 18 maart 2016

- Blekersvaartweg 57, het vervangen van een 
condensor op het dak van een supermarkt, 
wabonummer 34233, verzonden 18 maart 2016

- Hendrik Andriessenlaan 42, het bouwen 
van een schoorsteen, uitbouw zijgevel, 
verbouwen garage, plaatsen hekwerk 
op tuinmuur en plaatsen dakkapel op 
voorgeveldakvlak, wabonummer 32615, 
verzonden 18 maart 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik (uitgebreide procedure) 
- Voorweg 24, brandveilig gebruik naschoolse 

opvang bij de Voorwegschool, wabonummer 
29921, ontvangen 4 november 2015

- Cruquiusweg 39A, wijzigen van een trappenhuis 
bij een kinderopvang, wabonummer 33983, 
ontvangen 7 februari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Intrekking 
ligplaatsvergunning 
IJSL008
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de ligplaatsvergunning voor IJSL008 met 
ingang van 25 maart 2016 in te trekken.

Referendum 
6 april 2016
Alternatieve tellocaties
Het college heeft besloten om stembureau 
Spaarne Ziekenhuis op het raadhuis de stemmen 
te laten tellen. In verband met de inrichting van de 
burgerzaal voor de verkiezingsuitslag telt ook het 
stembureau op het raadhuis in een andere ruimte 
op het raadhuis.

Vervangende stempas
Als u uw stempas bent kwijtgeraakt, kunt u tot 
uiterlijk 5 april 2016, 12.00 uur bij de afdeling 
Publiekszaken een vervangende stempas 
aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet meer 
mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen. 

Vergeet bij het stemmen niet uw stempas en uw 
identiteitsbewijs mee te nemen! Zonder stempas 
én identiteitsbewijs, dat maximaal vijf jaar verlopen 
mag zijn, kunt u niet stemmen.

Kijk voor alle informatie over het Referendum op 
www.heemstede.nl bij Politiek en organisatie > 
Referendum 2016.

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 31 maart 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van 
  een vergoeding kosten chronisch zieken 
  en gehandicapten (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een plan van aanpak op 
  grond van de participatiewet 
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  plaatsen van een terrasoverkapping aan 
  de Zandvaartkade 7 (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Melding in/uitrit
Op 18 maart 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan 
te leggen op Lieven de Keylaan 8, 2101 VE in 
Heemstede.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie 
bezwaarschriften Heemstede 2016
Op 15 maart 2016 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie 
bezwaarschriften Heemstede 2016 vastgesteld. 
Dit Aanwijzingsbesluit is met terugwerkende kracht 
vanaf 10 februari 2016 van kracht. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van 21 

maart 2016 via  zoek.officielebekendmakingen.nl
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij 
de burgemeester een bezwaarschrift indienen 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Zie 
hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Historisch fruit voor de Geleerdenwijk
Op het grasveld voor de woningen 
aan de Kohnstammlaan ter 
hoogte van de Geniebrug 
zijn 10 bijzondere fruitbomen 
geplant. Historische rassen zoals 
de Noordhollandse Suikerpeer, 
Notarisappel, Zoete Brederode 
en Lemoenappel krijgen de 
ruimte om te groeien en bloeien. 
Over een paar jaar plukken de 
wijkbewoners hier letterlijk en 
figuurlijk zelf de vruchten van.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 1 april 2016 
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.

Vrijdag 1 april
Binnenlopen bij de burgemeester



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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’.




