
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 april 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

Weekmarkt gaat niet door op Koningsdag
Vanwege Koningsdag op woensdag 27 april is er geen weekmarkt op de Valkenburglaan. 
Op woensdag 4 mei bent u weer van harte welkom op de markt.

Volg ons via 
Facebook of Twitter
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Tentoonstellingen Raadhuis Heemstede
Dubbeltentoonstelling ‘Heemsteedse 
kunstenaars in beeld’ 
Van 13 april tot 27 mei wordt in de Burgerzaal 
de dubbeltentoonstelling gehouden van 
fotograaf Inger Loopstra met veertien, in hun 
atelier, gefotografeerde kunstenaars. Getoond 
worden foto’s uit haar boek ‘Werk in uitvoering, 

Heemsteedse kunstenaars in beeld’, en het werk van 
de beeldend kunstenaar.

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
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.

Vanaf vrijdag 22 april kunnen inwoners van de 
gemeente Heemstede aan de publieksbalie van het 
raadhuis een gratis zakje bijvriendelijk bloemenzaad 
ontvangen. De gemeente steunt hiermee het 
initiatief van imker Pim Lemmers om particulieren te 
stimuleren ‘bijvriendelijk’ te gaan tuinieren. 
Kijk voor meer informatie over deze actie op 
www.heemstede.nl > Wonen >Leefbaarheid > 
Bijenactie. De actie duurt zolang de voorraad strekt.

Zaaien doet zoemen

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 29 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 29 april
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achter Heemsteedse Dreef 36-56 en achter 

Havenstraat 43-63, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 36789, ontvangen 
1 april 2016

- Beatrixplantsoen 68, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 37065, ontvangen 5 april 2016

- Cloosterlaan 12, het plaatsen van een 
fietsenberging, wabonummer 37211, ontvangen 
6 april 2016

- Strawinskylaan 24, plaatsen veranda, 
wabonummer 37571, ontvangen 7 april 2016

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 7D, brandveilig gebruik voor het pand 

Salem van SEIN, wabonummer 37263, ontvangen 
5 april 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Doornkade 1, het vergroten 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 34903, verzonden 15 april 2016

- Anton Mauvestraat 1, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 36369, 

 verzonden 15 april 2016
- Beatrixplantsoen 68, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 37065, verzonden 15 april 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’
Op woensdag 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een 
positief opvoeden workshop ‘leren luisteren’. De 
interactieve 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 
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 bij 
themabijeenkomsten en cursussen. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop. 

Meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden leest u op www.positiefopvoeden.nl.

Nieuwe regelgeving
Subsidieverordeningen
Op 24 maart 2016 heeft de raad de volgende 
verordeningen vastgesteld:
- De Algemene subsidieverordening Heemstede 

2016, 
- De Bijzondere verordening structurele subsidies 

amateuristische kunstbeoefening 2016, 
- De Bijzondere verordening structurele subsidies 

peuterspeelzaalwerk 2016, 
- De Bijzondere verordening structurele subsidies 

scouting 2016, 
- De Bijzondere verordening structurele subsidies 

sport 2016,
- De Bijzondere verordening investeringssubsidies 

Heemstede 2016, 
- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 

sportstimulering 2016, 
- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 

archeologie 2016, 
- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 

ouderbonden 2016, 
- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 

burgerinitiatieven Wmo 2016,

- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 
gemeentelijke monumenten 2016, 

- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 
toegankelijkheid 2016.

Hiermee komen de volgende verordeningen te 
vervallen:
- Algemene subsidieverordening Heemstede 2009,
- Verordening amateuristische kunstbeoefening 

2009,
- Verordening peuterwerk Heemstede 2015,
- Deelverordening scouting (2000),
- Deelverordening sport (en recreatie 2000),
- Verordening investeringssubsidies sport en 

scouting 2009,
- Verordening incidentele subsidies 

sportstimulering 2010,
- Verordening incidentele subsidies archeologie 

2012,
- Verordening incidentele subsidies 

ouderenbonden,
- Verordening incidentele subsidies 

buurtactiviteiten 2013,

- Subsidieverordening gemeentelijke 
monumenten 2008.

Tevens heeft de raad op 24 maart 2016 de volgende 
verordeningen ingetrokken:
- De Verordening (structurele subsidies) 

vormingswerk 2009, 
- De Deelverordening belangenbehartiging en 

sociaal-culturele en recreatieve activiteiten 
lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. 

Bomenkaart Heemstede 2016
Op 29 maart 2016 heeft het college de Bomenkaart 
Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee komt de 
Bomenkaart Heemstede, vastgesteld op 31 maart 
2015, te vervallen.

Volledige bekendmakingen
Lees de volledige bekendmakingen van genoemde 
nieuwe regelgeving in het digitale Gemeenteblad 
via www.officielebekendmakingen.nl 

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 12 april 2016, de heer Mohamed Ismail 
Mohamed Mahmoud, geboren op 01-12-1980, 
Binnenweg 31

- Per 12 april 2016, de heer Ahmad Nizamaddin 
Mohammad, geboren op 02-07-1994, 

 Res Novaplein 41A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).



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’.

Melding verwijdering gemeentelijke boom
Te verwijderen gemeentelijke boom naast Willem 
Pijperlaan 1:
- 1 leylandcipres

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 

023- 548 57 78. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.




