
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 31 augustus 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

Reünie kinderboerderij  
10 september

In deze uitgave:
- Stop heling
- Positief opvoeden Workshop 
 ‘Goed slapen’
- Omgevingsvergunningen

Registreer uw eigendommen met de app
Stop heling
Dieven verdienen geld aan de verkoop 
van gestolen spullen. Het illegaal kopen 
en verkopen van gestolen spullen noemen 
we heling. Op stopheling.nl vindt u tips 
om heling te voorkomen. Een van die tips 
is het registreren van uw waardevolle 
eigendommen. Dat kan heel eenvoudig met de 
Stop Heling-app. 

Noteer altijd het serienummer als u een nieuw 
product gekocht hebt. Een serienummer is 
uniek voor het product. En na diefstal kunnen 
uw waardevolle spullen zo altijd herkend en 

teruggevonden worden. Noteer de serienummers 
van uw waardevolle spullen in de Stop Heling-
app en maak van kostbare spullen die geen 
serienummer hebben een foto en upload de foto 
op de Stopheling-app.
Doe na diefstal van uw eigendommen altijd 
aangifte bij de politie. Dankzij de registratie van uw 
eigendommen in de Stop Heling-app kunt u snel 
nagaan welke belangrijke spullen ontvreemd zijn 
en kunt u de politie makkelijk, nauwkeurig en snel 
informeren. Dit vergroot de kans dat u uw spullen 
terug krijgt. Bovendien helpt u de politie bij het 
opsporen van de dief.

De scholen zijn weer begonnen!
Deze week zijn de scholen weer begonnen. Dit 
betekent dat veel scholieren fietsend of lopend op 
pad gaan. Velen zijn nog onwennig op hun nieuwe 
route naar school. Veilig Verkeer Nederland roept 
alle weggebruikers op om extra rekening te houden 
met de schoolgaande kinderen/jongeren.
Met de actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ maakt 
VVN u alert op scholieren in het verkeer. Want hoe 
beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter 
het is voor de verkeersveiligheid.

Landelijke campagne 
‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’
Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens 
mee te maken: er nadert een politiewagen, 
brandweerauto of ambulance met zwaailicht en 
sirene. Je gevoel zegt dat je zo snel mogelijk aan 
de kant moet om het voertuig vrij baan te geven. 

Maar is dat wel de beste oplossing? En mag 
je daarbij de verkeersregels overtreden? 
Het juiste antwoord is: Nee, je mag 
geen verkeersovertreding maken om 
voorrangsvoertuigen zoals ambulances, 
politie- en brandweervoertuigen ongehinderd 
te laten passeren. Het belangrijkste advies is 
dan ook: blijf kalm en kijk rustig uit naar een 
mogelijkheid om ruimte te maken. 
Op de website zwaailichtensirene.nl krijg je een 
aantal handige tips en adviezen hoe je het beste 
kunt reageren op dergelijke situaties.



Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Laan van Insulinde 14, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 52659, ontvangen 15 augustus 
2016

- Binnenweg 53, het wijzigen van de winkelpui 
+ entree bovenwoning, wabonummer 52892, 

ontvangen 17 augustus 2016
- Ir. Lelylaan 6, het kappen van een conifeer, 

wabonummer 53183, ontvangen 17 augustus 
2016

- Clusiuslaan 4, het kappen van een boom, 
wabonummer 53485, ontvangen 18 augustus 
2016

Kinderboerderij zoekt oud-medewerkers 
voor reünie
Dit jaar bestaat kinderboerderij ’t Molentje in 
Heemstede 65 jaar. In al die jaren hebben vele 
vrijwilligers, stagiairs en medewerkers zich ingezet 
voor de dagelijkse zorg  van dieren en voor de 
bezoekers. Het jubileum is voor het huidige 
team dé aanleiding om al die mensen met een 
hart voor de kinderboerderij weer eens terug te 
willen zien. Daarom organiseren zij op zaterdag 
10 september een reünie op het terrein van de 
boerderij. Bent u zo’n vrijwilliger/medewerker? Meld 
u aan per e-mail via 65jaar.kbmolentje@gmail.com.

Positief Opvoeden: 
Workshop ‘Goed slapen’
Op woensdag 5 oktober van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin de Positief opvoeden workshop ‘Goed 
slapen’. De workshop vindt plaats op de Lieven 
de Keylaan 7 in Heemstede en is bedoeld voor 
ouders, die kinderen hebben in de leeftijd van 
0 tot 6 jaar.

Kinderen hebben slaap nodig om zich goed 
te kunnen ontwikkelen, te groeien en overdag 
voldoende energie te hebben. Het komt veel voor 
dat kinderen moeilijk inslapen en steeds uit bed 
komen. Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het 

ontwikkelen van goede slaapgewoonten. Een paar 
kleine veranderingen maken vaak een groot verschil, 
zodat het hele gezin de nodige nachtrust krijgt.
Tijdens deze interactieve workshop komen enkele 
oorzaken van slaapproblemen aan bod en krijgt u 
handvatten hoe u uw kind een goed slaappatroon 
kunt aanleren. Ouders worden tijdens de workshop 
aan het denken gezet over hun eigen manier van 
opvoeden en maken een opvoedaanpak, die thuis 
in de praktijk kan worden toegepast. 
Ouders die interesse hebben voor deze gratis 
workshop kunnen zich inschrijven via 
www.cjgheemstede.nl.

Huis-aan-huisinzameling 
gebruikt textiel door 
Meerlanden
Op 7 september aanstaande zamelt Meerlanden 
voor het eerst via de huis-aan-huismethode 
gebruikt textiel in. U heeft hiervoor een plastic zak 
in de brievenbus gekregen. Meerlanden garandeert 
dat 100% van het ingezamelde textiel nuttig wordt 
toegepast. Kwalitatief goede kleding wordt nog 
steeds geëxporteerd naar landen in Afrika en Oost-
Europa. Het overige textiel wordt gerecycled tot 
nieuwe producten. Er mag meer in de zak dan u 
denkt. Ook lakens, dekens, handdoeken, schoeisel, 
grote lappen stof, gordijnen, knuffels en kapotte 
kleding zijn welkom.

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 232 t/m 252, brandveilig gebruik 

voor gebouw Opdreef, wabonummer 52807, 
ontvangen 10 augustus 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.
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Verwijdering vaartuigen Haven
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen op 
niet vergunde ligplaatsen:
 
- Een blauw met witte polyester zeilboot, 

genaamd Entonces, in de haven ter hoogte van 
Havenstraat 58

- Een grijze rubberboot, merk Quick silver, in de 
haven ter hoogte van Havenstraat 58

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de eigenaren 
van bovengenoemd vaartuigen 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.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

het appartement Offenbachlaan 23 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

 ten behoeve van de bewoonster, verzonden 24 
augustus 2016. Het besluit ligt vanaf 1 september 
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 B&W. Zie verder: ’Inzien, reageren, 
bezwaar maken’.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 1 september 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1:
20.00 uur  bezwaar tegen een dwangsombesluit 
  met betrekking tot het plaatsen van 
  een poort en hekwerk op metselwerk aan 
  de Spaarnzichtlaan 9 B (openbaar)

20.30 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het bouwen 
  van een erfafscheiding en een erker 
  op de verdieping aan de achterzijde van 
  een woning aan de Linge 54 (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een besluit PGB 
  begeleiding individueel (niet openbaar) 

De definitieve agenda vindt u via www.heemstede.
nl> Politiek en organisatie> Vergaderstukken & 
besluiten> Kalender. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.




