
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 mei 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:

- Verkeersbesluiten
laadpalen elektrische
auto’s

- Omgevings-
 vergunningen

Inloopochtend burgemeester 
Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de 
gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? Op vrijdag 1 juni 
houdt burgemeester Astrid Nienhuis een inloopochtend. U bent 
van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zonder afspraak 
binnenlopen in het gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de raadzaal, 
dan wordt u daar opgehaald. Neem voor meer informatie of vragen 
contact op met het secretariaat van het college via (023) 548 58 51.

Vrijdag 1 juni
Open dag Algemene Begraafplaats 
Heemstede
In het kader van de ‘Week van de Begraafplaats’ 
organiseert de Algemene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan op vrijdag 1 juni een open dag. U 
krijgt uitleg over de uitvaartmogelijkheden en 
ontwikkelingen in de uitvaartbranche.

Programma 
12.00-17.00: op het voorplein staan 
verschillende uitvaartondernemers, 
steenhouwers en een speciale uitvaartbus. In 
de aula schenkt cateraar Ton de Wit koffie/thee.
13.00 en 15.00 uur: presentaties van de 
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek 
met aansluitend rondleidingen over de 
begraafplaats.

Een bezoek waard
Met haar parkachtige indeling is de in 1828 
door landschapsarchitect Zocher ontworpen 
begraafplaats uniek in Nederland. Gelegen 

naast het wandelbos Groenendaal wordt 
de begraafplaats omringd door veel groen. 
De sfeervolle aula in art-decostijl en de 
architectonisch waardevolle grafmonumenten 
en grafkelders geven een kijkje in de historie. 
Meer informatie vindt u op 
www.begraafplaatsheemstede.nl/open-dag Midzomerfeest 

Kinderboerderij 
16 juni 2018
De Vrienden van Kinderboerderij Heemstede 
organiseren op zaterdag 16 juni van 15.30 
uur tot 18.00 uur voor de 2e keer het 
Midzomerfeest. Voor dit feest is het plein 
van de boerderij en het ernaast gelegen bos 
omgetoverd in een bijzondere wereld. Ouders 
en kinderen worden al lopend meegenomen 
in een sprookjesverhaal. De zomerkoningin en 
de boze heks ontbreken natuurlijk niet.
De wandeltocht eindigt weer op het plein waar 
iedereen kan napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje, omlijst door muziek. 
Toegangskaarten 
kosten €2,50 per kind 
(inclusief limonade, 
spel springkussen en 
schminken) 
Voor volwassenen is de 
prijs €1,50 (inclusief 
koffie of thee).

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede organiseert workshop 
‘Tieners en ruzie in het gezin’
Op dinsdag 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in het gemeentehuis van Heemstede 

Dit jaar vervangt netwerkbeheerder 
Stedin hoofdgasleidingen op diverse 
locaties in Heemstede.
Kijk voor een actueel overzicht op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Stedin vervangt 
gasleidingen in 
Heemstede

een workshop Tieners ‘Ruzie in het gezin 
verminderen of voorkomen’. De gratis 
bijeenkomst is voor ouders die kinderen 
hebben in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.

Als tieners de overgang maken van kind 
naar volwassene, ervaren veel ouders een 
toename van conflicten met hun tiener. In 
deze workshop krijg je informatie hoe je ruzies 
met je tiener kunt voorkomen. Kijk voor meer 
informatie en inschrijving op 
www.cjgheemstede.nl

Conceptbeleidsplan Openbare 
verlichting 2018-2022 ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede hebben op 8 mei 2018 
besloten het conceptbeleidsplan Openbare 
verlichting 2018-2022 ter inzage te leggen. Van 
woensdag 30 mei tot en met woensdag 11 juli 
2018 kunt u uw mening geven over dit plan.
De belangrijkste punten zijn:
- de standaard-toepassing van ledverlichting
- de grootschalige vervanging van armaturen
- vervangingsscenario’s: beeldkwaliteit en

tempo van vervanging
- de manier van invulling van landelijk

geldende duurzaamheidsnormen

Waar kunt u de stukken inzien? 
Het beleidsplan en bijbehorende stukken 
liggen binnen bovengenoemde periode ter 
inzage:
- via www.gemeenteraad.heemstede.nl >

Vergaderkalender > Vergadering B&W 8 mei
- in de publiekshal van het gemeentehuis,

Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u uw reactie kenbaar maken? 
Tot en met woensdag 11 juli 2018 kunt u 
schriftelijke reageren 
- per brief aan: Burgemeester en wethouders

van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede

- via e-mail: gemeente@heemstede.nl.
Vermeld in uw reactie het onderwerp
‘Beleidsplan OV’.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met 
Martin Hin van de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte via (023) 548 57 69 of per 
e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften 
houdt een hoorzitting op 7 juni 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede

20.00 uur: bezwaar tegen een afwijzing 
bijzondere bijstand op grond van de 
participatiewet (niet openbaar)

20.30 uur: bezwaar tegen een afwijzing 
bijzondere bijstand op grond van de 
participatiewet (niet openbaar)

21.00 uur: bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor de 
wijziging van een achtergevel en 
het plaatsen van toegangstrappen 
aan de Raadhuisstraat 27 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.



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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.

Verkeersbesluiten 
laadpalen elektrische 
auto’s
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten op de volgende 
locaties 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als 
gereserveerde parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s:
- Parkeerterrein Sportparklaan
- Parkeerterrein Kohnstammlaan
- Parkeerterrein Eikenlaan

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en 
ligt van 28 mei 2018 tot 9 juli 2018 ter inzage 
in het gemeentehuis van Heemstede. Bent u 
het niet eens met éen besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Groenendaal 1, het plaatsen van een

bewegwijzeringsbord voor tennisvereniging
Merlenhove, wabonummer 289646,
ontvangen 11 mei 2018

- Julianalaan 22, het doorbreken van een
muur, wabonummer 287207, ontvangen 9
mei 2018

- Kerklaan 58, het vervangen van een
fietsenhok,  wabonummer 287637,
ontvangen 10 mei 2018

- Roerdomplaan 26, het plaatsen van
een transparante en wegschuifbare
balkonbeglazing,  wabonummer 289859,
ontvangen 17 mei 2018

- Von Brucken Focklaan 45, het plaatsen van

een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
aanbrengen constructieve wijzigingen,  
wabonummer 287601, ontvangen 9 mei 
2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 209-211, aanpassing

voordeur en plaatsen luifel met reclame,
wabonummer 284446, verzonden 24 mei
2018

- Bronsteeweg 54 , het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 261381,
verzonden 25 mei 2018

- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van
een woonhuis, wabonummer 267702,
verzonden 24 mei 2018

- Ringvaartlaan 22, het verhogen van de kap
op een woonwagen, wabonummer 286776,
verzonden 24 mei 2018

- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg,  nieuwbouw
van 62 woningen (project Slottuin),
wabonummer 264942, verzonden 28 mei
2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 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’.




