
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 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

Raadhuis gesloten 
op 27 april 

i.v.m. Koningsdag 

In deze uitgave:
- Vergunningen en ontheffingen
- Oranjefranje op Koningsdag
- Geen weekmarkt op 27 april

4 mei - dodenherdenking
De gemeente Heemstede herdenkt op 
woensdag 4 mei allen – burgers en militairen 
– die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of 
vermoord sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties. ’s Avonds is er een stille 
tocht vanaf het raadhuis naar het monument 
aan de Vrijheidsdreef, waar een korte 
herdenkingsceremonie wordt gehouden. 
De gastspreker is dit jaar inwoner Ad van 
Amerongen.

Programma
De burgemeester nodigt de inwoners van 
Heemstede uit met gepaste eerbied deel te nemen 
aan de stille tocht. De stoet vertrekt om 19.40 uur 
vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 20.00 uur 
bij het monument aan de Vrijheidsdreef. Om 20.00 
uur wordt twee minuten stilte in acht genomen ter 
nagedachtenis aan de gevallenen. Het programma 
van de avondherdenking staat op www.heemstede.
nl; op de avond zelf wordt een programmaboekje 
met de speeches en gedichten ter plaatse aan de 
aanwezigen uitgereikt. Voor de minder validen is 
een zitplaats beschikbaar.

Gastspreker Ad van Amerongen
Elk jaar vraagt de burgemeester een inwoner 
van Heemstede een toespraak te houden bij 
de dodenherdenking. Dit jaar heeft zij Ad van 
Amerongen uitgenodigd als gastspreker bij de 
ceremonie. Hij is gevraagd om een persoonlijk 
verhaal te vertellen over zijn vader die deel 
uitmaakte van een Heemsteedse verzetsgroep en 
heeft geleden onder verraad, gevangenschap en 
terugkeer. Ad van Amerongen is een betrokken 
inwoner, vooral actief op het gebied van kunst en 
cultuur, oud-raadslid en –wethouder in Heemstede.

Herdenking bij joods monument
Eerder op de avond, om 19.00 uur, vindt eveneens 
op de Vrijheidsdreef de Jom Hasjoa-herdenking 
plaats bij het joods monument, het gedenkteken 
voor de 162 joodse oorlogsslachtoffers uit 
Heemstede. Jom Hasjoa is de jaarlijkse dag voor 
de herdenking van de holocaust. Dit jaar valt 
deze dag op 4 mei. De herdenking is geïnitieerd 
door de Stichting Joods Monument Heemstede. 
Belangstellenden zijn ook voor deze ceremonie van 
harte uitgenodigd.

Overdag
Om 9.30 uur zal een delegatie van de gemeente 
samen met vertegenwoordigers van B&W van 
regiogemeenten in besloten kring (dus zonder 
pers of publiek), een krans plaatsen op de 
Eerebegraafplaats in Overveen. Tevens leggen 
burgemeester en wethouders van Heemstede 
kransen bij de vier graven van Heemsteedse 
verzetshelden op de Eerebegraafplaats. Verder 
zorgt de gemeente voor een krans bij de 
gedenkplaat voor Marinus Vaumont in de Jacob van 
Campenstraat (hoek Havenstraat). 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog wilt herdenken door op 4 mei 
halfstok te vlaggen dan wordt dit door het 
gemeentebestuur bijzonder op prijs gesteld. Het 
eerbetoon is vanaf 18.00 uur tot zonsondergang 
(kort na 21.00 uur).

Vrijheidsloop
Na afloop van de herdenking aan de Vrijheidsdreef 
vertrekt, inmiddels voor de tiende keer een groep 
lopers en fietsers naar Wageningen. Daar zullen zij 
rond middernacht het bevrijdingsvuur in ontvangst 
nemen en als ‘een lopend vuurtje’ naar Heemstede 
brengen. Op 5 mei rond 9.30 uur komen zij aan op 
het Raadhuisplein in Heemstede. Belangstellende 
die hen willen verwelkomen, zijn van harte 
uitgenodigd. 

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)
- Hendrik Andriessenlaan 40, het bouwen van 

een woonhuis met kelder, wabonummer 37749, 
ontvangen 11 april 2016

- Abraham Kuyperstraat 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 37758, ontvangen 12 april 2016

- Celebesstraat 17, het vervangen van reclame, 
wabonummer 37799, ontvangen 12 april 2016

- J. Dixlaan 44, het splitsen van een woning, 
wijzigen voor- en achtergevel van een woning, 
wabonummer 37874, ontvangen 13 april 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 90, legaliseren dakterras, 

wabonummer 36518, ontvangen 24 maart 2016. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Kerklaan 45, het uitbreiden van een woonhuis 

op de begane grond en 1e verdieping, wijzigen 
voorgevel en interne verbouwing, wabonummer 
32722, verzonden 22 april 2016

- Zandvoortselaan 73, doorbreken muur en 
wijzigen voorgevel, wabonummer 35939, 
verzonden 22 april 2016

- Van der Horstlaan 66, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 35618, verzonden 22 april 
2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Bronsteeweg 2-6, overkapping op doorgang 

woongebouw in garage, wabonummer 28962, 
ontvangen 6 oktober 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Oranjefranje op 
Koningsdag

Heeft u iets verloren of gevonden? U kunt 
dit melden bij de gemeente (en dus niet 
meer bij de politie zoals vroeger). 
U kunt de melding digitaal doen via  
heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het 
raadhuis of via telefoonnummer 14 023.

Verloren en gevonden 
voorwerpen

Dit jaar geen aubade maar een feestelijke 
‘oranjefranje’ in de middag van 15.00 tot 16.00 
uur. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
samen met de burgemeester het glas te heffen op 
de Koning. Voorafgaand hieraan vindt om 14.30 
uur een speciale bijeenkomst plaats voor alle 
gedecoreerden uit Heemstede waar zij door de 
burgemeester worden toegesproken.
 
Kijk voor alle informatie over het programma op 
Koningsdag op www.heemstede.nl/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.

Weekmarkt gaat niet door op Koningsdag

Vergunningen en 
ontheffingen
Ventvergunning 
Op 15 april 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ventvergunning te verlenen aan Pepperminds 
Nederland BV voor het werven van klanten voor 
energiebedrijf “Qurrent”. De vergunning is verleend 
op grond van artikel 5:15 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening en is geldig op de 
zaterdagen 23 april, 14 mei, 11 juni en 18 juni 2016. 

Straatartiesten
Op 15 april 2016 heeft de burgemeester besloten 
een ontheffing te verlenen aan de heren Rozhnov 
en Batalov voor het ten gehore brengen van muziek 
met een accordeon voor de percelen van Van 
Vessem aan de Zandvoortselaan 171 (op dinsdag 
of donderdag (1 dag) tussen 10.00 uur en 18.30 
uur) en Albert Heijn aan de Blekersvaartweg 57 (op 
iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur en 
18.30 uur). De ontheffing is verleend op grond van 
artikel 2:9, derde lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening en artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
appartement Meijerslaan 414 (Westerduin) als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 
behoeve van de bewoner. Verzonden 20 april 2016. 
Het besluit ligt vanaf 28 april 2016 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het 
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie verder Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62



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’.

Weekmarkt gaat niet door op Koningsdag




