
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 augustus 2015

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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Binnenlopen bij de 
burgemeester:

Vrijdag 4 september

In deze uitgave:
- Vrijwilligers top 3
- Vergadering gemeenteraad 
 1 september

Dinsdag 25 augustus 20.00 uur presentatie ideeën en start ‘Havenlab’

Werk mee aan het ontwerp voor de Haven
Op 25 augustus is er een bijeenkomst aan de 
haven, waarin de oproep wordt gedaan mee te 
werken aan het inrichtingsplan voor de Haven 
van Heemstede. Heeft u hart voor de haven? 
Kom ook en meld u aan voor het ‘Havenlab’, 
een ontwerpteam waarin u met elkaar het 
ontwerp gaat opstellen. 

Start Havenlab
Dinsdag 25 augustus wordt er om 20.00 uur een 
bijeenkomst gehouden in de voormalige garage 
aan de Industrieweg 6 (voorheen: Martin Schilder). 
Met uitzicht op de Haven presenteert de gemeente 
op deze avond de vele ideeën die zijn ingezonden. 
U stelt zelf een ontwerpteam samen dat het 
inrichtingsplan gaat maken. We noemen dit 
het ‘Havenlab’: een laboratorium waar ideeën 

worden omgesmeed tot een prachtig havenplan. 
Ook bespreken we wat nodig is om samen een 
aantrekkelijk en uitvoerbaar ontwerpplan te maken. 
De gemeente wil zo optimaal gebruik maken van 
uw ondernemerschap, creativiteit en expertise. Zo 
wordt de Haven van ons allemaal. 

Meedoen?
Eerder heeft de gemeente gevraagd om ideeën 
voor de haven waarop massaal is gereageerd. 
Onder deze ruim 700 meedenkers zitten veel 
getalenteerde en betrokken mensen die samen een 
sterk team kunnen gaan vormen. 

Wilt u meedoen aan het Havenlab? Kijk voor meer 
informatie op www.heemstede.nl/haven. Hier vindt 
u ook de ingediende reacties en ideeën.

Op woensdag 9 september van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De workshop is voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin aan de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 

Hoe kun je als ouder(s) omgaan met lastig gedrag 
zoals niet luisteren? Tijdens de 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 kan 
via de website www.cjgheemstede.nl (maximaal 
12 deelnemers). Er zijn geen kosten verbonden aan 
deze workshop. 

Positief Opvoeden 
workshop ‘Leren luisteren’

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

Doe mee met 
Burgernet!
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers 
van bedrijven uit de gemeente. Bent u al lid van 
Burgernet? Schrijf u in via www.mijnburgernet.nl.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg nabij nr. 37, het plaatsen van een 

tijdelijke mobiele beelddrager, wabonummer 
26227, ontvangen 31 juli 2015

- Glipperweg 3, het kappen van 2 eiken, 
wabonummer 26237, ontvangen 31 juli 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Locatie Havendreef, bouwen 47 woningen, 

wabonummer 25272, ontvangen 14 juli 2015. 
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.

- Locatie Havendreef, bouwen van 15 
appartementen, 14 terraswoningen en een 
parkeerkelder, wabonummer 25259, ontvangen 

14 juli 2015. 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)
- Cruquiusweg 29A, het plaatsen van een 

spandoekreclame, wabonummer 24327, 
verzonden 11 augustus 2015

- Cruquiusweg 29, het plaatsen van een 
spandoekreclame, wabonummer 25301, 
verzonden 11 augustus 2015

- Glipperweg 3, het kappen van 2 eiken, 
wabonummer 26237, verzonden 11 augustus 2015

- Hageveld 7, het kappen van een es, wabonummer 
26425, verzonden 11 augustus 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Centralist
Als centralist van een organisatie van aangepast 
vervoer maakt u afspraken voor klanten en verzorgt 
u de ritplanningen voor de chauffeurs.

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker biedt u een luisterend oor 
aan mensen die behoefte hebben om over hun 
zorgen en problemen te praten. Binnenkort zal de 
basistraining voor vrijwilligers weer van start gaan. 
Interesse? Maak dan snel een afspraak!

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede? 

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 
4 september 2015 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.

Sponsorwerver voor Heemsteedse 
Kunstbeurs
Legt u makkelijk contacten, bent u bekend 
in Heemstede, straalt u enthousiasme en 
doorzettingsvermogen uit, dan kunt u als 
sponsorwerver een belangrijke bijdrage leveren aan 
het succes van de jaarlijkse Kunstbeurs.

Meer weten over ons 
vacatureaanbod?
Wij zijn bereikbaar van dinsdag t/m donderdag 
van 9.00-12.00 uur
Telefoon:  023-5483824
Website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
  vacaturebank
E-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl

Vrijdag 4 september
Binnenlopen bij de 
burgemeester

Vergadering 
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 1 september 
2015 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 
 1 september 2015
- Benoeming en beëdiging mw H.M.A. Hooij 
 als wethouder
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken 
Stationsomgeving
Op dinsdag 25 augustus 2015 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout en in de winkelstraten van Heemstede 
bevinden. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden in 

deze gebieden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsenklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en tot en met 29 november 2015 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
zijn fiets tegen betaling van de gemaakte kosten 
ophalen bij de milieustraat van Meerlanden aan de 
Cruquiusweg 47.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering boot 
Haven

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen:
- Een zwarte houten boot, genaamd MER, in de 

gemeentelijke haven ter hoogte van Havenstraat 
72.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Omgevingsvergunningen

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’.




