
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 mei 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

Vergadering 
gemeenteraad

op donderdag 26 mei

In deze uitgave:
- Vacatures vrijwilligerswerk 
- Omgevingsvergunningen
- Bijeenkomst voor ouders 
 van pubers

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Dubbeltentoonstelling ‘Heemsteedse 
kunstenaars in beeld’
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, vazen 
en wandtableaus.

Tentoonstelling Jan Willem Wouters
In de publiekshal is tot en met juni werk te zien 
van Jan Willem Wouters. Zijn werk heeft als 

uitgangspunt “De Liefde”, in al zijn lichte en donkere 
verschijningsvormen. De thema’s binnen de liefde 
die hij behandeld zijn: Kus, Psychose, Hallelujah, 
Natuur, Verwarring en Stilte.
 
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Masterclass met 
burgemeester Heeremans 
voor ondernemers uit 
Heemstede en omgeving
Op maandag 6 juni organiseert BeterBusiness 
Haarlem-IJmond een BurgeMasterclass voor 
partners van deze organisatie, leden OV IJmond 
en ondernemers in Heemstede en omgeving. De 
bijeenkomst vindt plaats van 16.30 tot 18.30 uur 
in het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1. 
In deze BurgeMasterclass gaan een aantal 
ondernemers met burgemeester Marianne 
Heeremans in gesprek en kijken daarin over 
grenzen heen naar wat politiek en bedrijfsleven 
voor elkaar kunnen betekenen. 

Ondernemers zijn van 
harte uitgenodigd als 
vragensteller, maar uiteraard ook als toehoorder. 
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan voor kruisbestuiving in de regio, 
de politiek en kansen in Heemstede. 

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot 3 juni via info@beterbusiness.
nl. Kijk voor meer informatie op de website van 
BeterBusiness www.beterbusiness.nl.

Beleef het avontuur van de buitenplaats 
Groenendaal

Wethouder Remco Ates gaf op vrijdag 13 mei 
samen met leerlingen van groep 4 de Jacobaschool 
de aftrap voor de app Buitenplaats Mobiel. 
Burgemeester David van Lennep (rechts) gaf de 
kinderen een toelichting op zijn rol bij de aankoop 
van het landgoed Groenendaal in 1913. Buitenplaats 
Mobiel is een interactieve speurtocht die 
buitenplaatsen op een spannende en verhalende 
manier toegankelijk maakt voor kinderen van 6-12 
jaar. Er zijn ook games voor Paviljoen Welgelegen 
(Haarlem), Buitenplaats Beeckestijn (Velsen-Zuid) en 
Huis Leyduin (Vogelenzang). Voor meer informatie 
zie www.buitenplaatsmobiel.com



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 5, het kappen van een 

esdoorn, wabonummer 39195, ontvangen 30 
april 2016

- Binnenweg 14, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 39249, ontvangen 2 mei 2016

- Strawinskylaan 52, een gevelwijziging, 
wabonummer 39237, ontvangen 2 mei 2016

- Herfstlaan 3, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 39355, ontvangen 3 mei 2016

- Herfstlaan 3, het plaatsen van een steiger, 
wabonummer 39364, ontvangen 3 mei 2016

- T.h.v. Cruquiusweg 45, aanleg 
rioolwaterpersleiding, wabonummer 39577, 
ontvangen 4 mei 2016

- Herenweg 8, het plaatsen van 8 carports, 
wabonummer 39704, ontvangen 5 mei 2016

- Raadhuisstraat 3, het plaatsen van een berging, 
wabonummer 39711, ontvangen 6 mei 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- J. Dixlaan 23, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 36406, 
verzonden 13 mei 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Voorweg 24, brandveilig gebruik naschoolse 

opvang Voorwegschool, wabonummer 29921, 
verzonden 13 mei 2016. Een beroepschrift moet 
uiterlijk 30 juni 2016 worden ingediend.

- Cruquiusweg 39A, het wijzigen van het 
trappenhuis bij een kinderopvang, wabonummer 
33983, verzonden 13 mei 2016. Een beroepschrift 
moet uiterlijk 30 juni 2016 worden ingediend.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkoper Wereldwinkel 
In deze inspirerende cadeauwinkel worden 
authentieke producten verkocht. Wij zoeken 
vrijwilligers die het leuk vinden om klanten te 
helpen en te adviseren. Maar ook taken als etaleren, 
inkoop of verkoopactiviteiten bij de marktkramen is 
mogelijk.

Organisator kinderpartijtjes en 
groene workshops
Vindt u het leuk om activiteiten te organiseren? 
Stichting Kom in mijn tuin wil graag een aantal 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Themabijeenkomst How 2 talk 2 kids
Effectief communiceren met pubers
Op donderdag 16 juni organiseert Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Bloemendaal en 
Heemstede een themabijeenkomst over 
‘Effectief communiceren met pubers’ volgens 
de methode van How 2 talk 2 kids. De 
bijeenkomst is van 20.00 (inloop vanaf 19.45) 
tot 22.00 uur en vindt plaats op de 
Dennenweg 15A in Bloemendaal. 

Als kinderen ouder worden, krijgen ze steeds 
meer hun eigen leefwereld en eigen ‘speelveld’. 
Soms ervaren ouders dit als tegendraads gedrag. 

Het praten met pubers vraagt een andere aanpak 
van ouders. Bent u op zoek naar een effectievere 
manier van communiceren met pubers, dan bent u 
van harte welkom op deze avond. Maak kennis met 
de methode ‘How 2 talk 2 kids’ en leer vaardigheden 
die u direct in de praktijk kunt toepassen. 

Meer info en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de methode op 
www.how2talk2kids.nl. Aanmelden kan via e-mail 
cjg@bloemendaal.nl. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deelname.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 mei 2016 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 26 mei 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Visie winkelcentra Heemstede
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen (ovb)

- Spoorwegovergang Laan van Alverna, nieuwe 
last onder dwangsom aan ProRail (ovb)

- Vervanging toplaag MHC Alliance
- Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
- Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 
 10 woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan 
 (De Posterij) (ovb)

Hamerpunten
- Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- Archiefverordening gemeente Heemstede 

2016 en Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 januari 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

projecten in de kinder- en generatietuinen 
uitbreiden. U kunt denken aan groene 
kinderpartijtjes en natuureducatie zowel voor 
volwassenen als kinderen.

Receptiemedewerker
Wordt u het nieuwe gezicht achter de balie? 
Als receptiemedewerker bij een wijkcentrum 
voor ouderen kunt u bezoekers ontvangen, de 
telefoon bedienen, informatie en advies geven 
en het verrichten van licht administratieve 
werkzaamheden.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl



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’.




