
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 28 april 2017

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

Raadsbesluiten 20 april

In deze uitgave:
- Bibliotheek tijdelijk gesloten
- Dodenherdenking 4 mei
- Spreekuur burgemeester 
 op 12 mei

Plan voor inrichting terrein rond 
bibliotheekgebouw
De bibliotheek aan het Julianaplein wordt 
verbouwd tot een multifunctioneel pand 
waarin verschillende partijen een plek krijgen. 
De aannemer is op 24 april gestart met de 
eerste werkzaamheden in het gebouw. Ook 
het terrein rond het gebouw wordt opnieuw 
ingericht. Het plan hiervoor is onlangs 
vastgesteld. 

Voorzijde (Julianaplein)
Aan de voorkant komen fietsenrekken met groen 
en banken. Ook komen hier, nu de zieke kastanjes 
gekapt zijn,  twee bomen terug; welk soort bomen 
dat zijn is nog niet bekend. Verder komt hier een 
parkeerstrook. Het eerste vak is gereserveerd voor 
de politie. De twee vakken erna zijn bedoeld voor 
kort parkeren (maximaal 15 minuten).
Als de gehandicaptenparkeerplaatsen aan de 
achterkant niet voldoende blijken, worden er aan de 
voorkant nog twee plekken aangelegd. 

Achterzijde
Aan de achterkant van het gebouw komen een 
speellocatie en terras. Het plan voor de speeltuin 
wordt samen met kinderen uit de buurt gemaakt. 
Het kinderdagverblijf Op Stoom heeft aangegeven 
in de weekenden ook hun speellocatie open te 
willen stellen voor de buurt. Aan de achterkant 
komt ook een overdekte fietsenstalling voor het 
personeel. Het hele achterterrein is ’s avonds met 

twee hekken af te sluiten. Op deze manier kan 
overlast, zoals deze in het verleden heeft plaats 
gevonden, beperkt worden. 

Planning
Wanneer het terrein volgens dit definitieve ontwerp 
wordt ingericht, is nog niet precies bekend. Dit 
is ook afhankelijk van de werkzaamheden in het 
pand. Momenteel is de voorzijde in gebruik als 
bouwterrein. Het terrein achter het gebouw wordt 
gebruikt als parkeerterrein voor de aannemer om 
de overlast zo veel mogelijk te beperken. De nieuwe 
parkeerstrook aan de voorzijde van het pand wordt 
al wel op korte termijn gerealiseerd.

Bibliotheek Heemstede gesloten van 
2 tot en met 5 mei
In verband met de werkzaamheden gaat de 
Bibliotheek Heemstede intern verhuizen. 
Daarom is de Bibliotheek van dinsdag 2 tot en 
met vrijdag 5 mei gesloten.

De Bibliotheek verhuist tijdelijk naar de 
rechtervleugel vanuit de hoofdingang. De ingang 
van de Bibliotheek wordt verplaatst naar de 
Eikenlaan (de huidige personeelsingang). Hier zullen 
dan ook fietsenrekken en invalideparkeerplaatsen 
zijn. 

Gevolgen interne verhuizing
De collectie dikt tijdelijk in; de jeugdafdelingen 0-8 
jaar en 8-12 jaar blijven min of meer ongewijzigd in 
de Bibliotheek Heemstede.

De non-fictie boeken voor volwassenen én van de 
Young-afdeling slaat de Bibliotheek tijdelijk op in de 
Bibliotheek Haarlem Centrum. Uit deze collecties 
kunt u boeken etc. reserveren.
De leestafel met een collectie kranten en 
tijdschriften en de multi-touchtafel staan tijdelijk 
in de hal van het raadhuis. U bent daar van harte 
welkom tijdens openingstijden van het raadhuis.
De publiekspc’s verdwijnen tot de Bibliotheek 
op haar definitieve plek zit. Mocht u gebruik 
willen maken van een pc en/of willen printen 
dan bent u van harte welkom in de andere 
Bibliotheekvestigingen zoals Bloemendaal, Haarlem 
Centrum of Haarlem Schalkwijk. 

Gewijzigde openingstijden raadhuis 
donderdag 4 mei
In verband met dodenherdenking op donderdag 4 mei is de publiekbalie vanaf 17.00 uur gesloten. 
Vrijdag 5 mei is het raadhuis gewoon geopend.

Vervolg op de volgende pagina.



Voor zover mogelijk zullen geplande activiteiten 
doorgang vinden op andere locaties in Heemstede. 
De Bibliotheek zal dit communiceren in haar digitale 
nieuwsbrief en in de Bibliotheek zelf. Vanaf zaterdag 
6 mei is de Bibliotheek Heemstede weer open.

Vervolg van de vorige pagina. 4 mei - dodenherdenking
De gemeente Heemstede herdenkt op 
donderdag 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 inwoonster Sherifa Zaiyat.

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 Sherifa Zaiyat
Elk jaar vraagt de burgemeester een inwoner 
van Heemstede een toespraak te houden bij de 
dodenherdenking. Dit jaar heeft zij Sherifa Zaiyat 
uitgenodigd als gastspreker bij de ceremonie. 
Sherifa Zaiyat vluchtte drie jaar geleden uit haar 
woonplaats Aleppo in Syrië waar zij docent Engels 
was. In Heemstede bouwt ze met haar gezin 

nu een nieuw bestaan op. In Syrië heeft zij de 
verschrikkingen van de oorlog meegemaakt. Vanuit 
die persoonlijke ervaringen gaat zij in op wat oorlog 
en vrijheid betekenen. 

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
Als 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 ceremonie op de Vrijheidsdreef 
vertrekt een groep lopers en fietsers naar 
Wageningen. Daar zullen zij  het bevrijdingsvuur 
in ontvangst nemen en in de nacht in een 
estafetteloop naar Heemstede brengen. Op 5 mei 
rond 9.30 uur komen zij aan op het Raadhuisplein 
in Heemstede. Belangstellenden die hen willen 
verwelkomen, zijn van harte uitgenodigd.

Meerlanden introduceert grondstoffen-
aanhanger voor  Heemstede
Meerlanden heeft een grondstoffenaanhanger 
geïntroduceerd voor inwoners van Heemstede. 
Wethouder Sebastiaan Nieuwland ontving 
deze aanhanger uit handen van Angeline 
Kierkels (algemeen directeur Meerlanden).
Inwoners van Heemstede kunnen kleine 
afvalsoorten in de aanhanger kwijt. Het 
gaat in eerste instantie om een proef van 
3 maanden. Wanneer de proef succesvol 
is, wordt deze uitgebreid naar andere 
gemeenten. 
 
Wat kan er in de 
grondstoffenaanhanger?
De grondstoffenaanhanger is eigenlijk een mobiele 
milieustraat. U kunt hier frituurvet, spaarlampen, TL-
buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, 
cartridges, batterijen en textiel kwijt. Dit zijn de 
afvalsoorten die je doorgaans naar de milieustraat 
moet brengen, maar waar het vaak niet van 
komt. Nu kun je dit in jouw eigen wijk kwijt als de 
Grondstoffenaanhanger aanwezig is. 
 

Vraag op tijd 
reisdocument aan
In 2012 is het bijschrijven van kinderen in het 
paspoort van ouders afgeschaft. In dat jaar 
zijn landelijk veel reisdocumenten (ID-kaart en 
paspoort) voor kinderen aangevraagd. Deze 
reisdocumenten verlopen dit voorjaar. Om lange 
wachttijden te voorkomen raden wij u aan tijdig 
een nieuw reisdocument aan te vragen.

Voorkom wachten, 
maak een afspraak
In mei en juni hebben wij de 
afspraakmogelijkheden verruimd. U kunt 
op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdagmiddag een afspraak inplannen. 
Langskomen zonder afspraak kan op werkdagen in 
de ochtend en op donderdagavond. Uw kind moet 
zelf aanwezig zijn bij het aanvragen én ophalen van 
het reisdocument. Kijk op www.heemstede.nl voor 
meer informatie en maak direct een afspraak.

we terugwinnen uit ons afval, hoe beter voor het 
milieu. Doel van Heemstede, Bloemendaal, Lisse en 
Meerlanden is om het restafval te verminderen en 
het scheidingspercentage van afval te verhogen. 
Help ook mee aan een duurzame toekomst en 
recycle zoveel mogelijk afval! Hoe? Kijk voor tips en 
ervaringen op beginvanietsmoois.nl.

Waar vindt u de 
grondstoffenaanhanger?
De grondstoffenaanhanger staat op werkdagen 
tussen 08.30 en 15.30 uur op de volgende locaties:
 
Maandag Station Heemstede-Aerdenhout
Dinsdag Rivierenwijk - Amstellaan
Woensdag bij de rotonde Valkenburgerplein
Donderdag Wijk Merlenhoven - Aletta Jacobslaan
Vrijdag Blekersvaartcomplex- Laan van 
 Dick Laan
 
De aanhanger heeft een GPS-zender en daardoor 
traceerbaar. Op meerlanden.nl is te volgen waar 
exact in Heemstede de aanhanger staat. 
 
Begin van Iets Moois
Door afvalstromen op de juiste manier te 
scheiden, draagt u direct bij aan iets moois. Deze 
waardevolle materialen worden dan hergebruikt 
tot grondstoffen en nieuwe producten en krijgen 
zo een tweede leven. Hoe meer grondstoffen 

Losliggende stoeptegels?

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 omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-
5485797.

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. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Vrijdag 12 mei
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 12 mei 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.

Raadsbesluiten 
20 april 2017
Aanwezig waren 18 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2018 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
- Besluit gewijzigd via een unaniem vastgesteld 

amendement
- Verruiming ambtelijke sneltoets met gebieden 

met een bijzonder welstandsniveau.
- Uitwerking motie ‘Aan de slag met Big Data’
- Minimabeleid 2017-2018: Meedoen
- Verordening rechtspositie wethouders en 

raadsleden 2017
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

‘Verzamelwet SZW 2017’ en de ‘Wet tot wijziging 
van de Participatiewet en enkele andere wetten 
in verband met het verplichten van beschut werk 
en het openstellen van de Praktijkroute’.  

- Gunning accountantsdiensten 2017-2018 
Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20 
april 2017

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646 of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 

overkapping, wabonummer 139524, ontvangen 
7 april 2017

- Havenstraat 55, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 140761, 
ontvangen 12 april 2017

- Maaslaan 26, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 140782, 
ontvangen 13 april 2017

- Bernard Zweerslaan 32, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 141131, ontvangen 13 april 2017

- Landzichtlaan 7, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 141427, ontvangen  
13 april 2017

- Huizingalaan 65, het verhogen van de nok, 
wabonummer 141107, ontvangen 13 april 2017

- Camphuysenlaan 11, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 138987, ontvangen  
7 april 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Haringvlietplantsoen 7, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 138200, verzonden 
21 april 2017

- Fazantenlaan 19, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 136179, verzonden 21 april 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes 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 
omgevingsvergunningen
- Camplaan 3, het wijzigen van de voorgevel en 

splitsen van de praktijkruimte met bovenwoning, 
wabonummer 127602, ontvangen 8 maart 2017 

- Meerweg 27, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 127562, ontvangen 8 maart 2017

- Timorstraat 52, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 127642, ontvangen 8 maart 2017 

- Kohnstammlaan 22, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 132505, ontvangen 23 maart 2017

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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunningen 
voor afwijken bestemmingsplan
- Timorstraat 52, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 127642, ontvangen 8 maart 2017
- Burgemeester van Lennepweg 34, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 131874, ontvangen 22 maart 2017

Belanghebbenden kunnen binnen vier weken na 
publicatie van het besluit een zienswijze  sturen 
naar het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijze indienen’

Afspraak maken = 
niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een 
afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer 
het u uitkomt. U wordt direct geholpen op 
het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij 
inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en klik 
rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.




