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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 augustus 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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Administratieve hulp voor senioren
Je gaat ouderen helpen met hun persoonlijke 
administratie. Je biedt hulp bij het invullen van 
formulieren op financieel en administratief 
gebied. Het spreekuur hiervoor is op maandag 
en woensdag van 13-15 uur. Bel ons gerust!

Vrijwilliger opvoedondersteuning
Als vrijwilliger bezoek je gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen in de 
leeftijd van 0-14 jaar. Je biedt een luisterend 
oor, vriendschappelijk contact en praktische 
hulp. De training voor nieuwe vrijwilligers 
start op donderdag 4 oktober en bestaat uit 6 
achtereenvolgende donderdagochtenden van 
9-12 uur. Geef je nu op!

Wandel- en �etsmaatjes
Heerlijk een frisse neus halen, genieten van de 
natuur en het mooie weer, wie wil dat niet? De 
bewoners van diverse organisaties zijn graag 
buiten en zien er naar uit om op pad te gaan! 
Deze activiteit kan één op één worden gedaan 
of samen met een aantal vrijwilligers.

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

Op vrijdag 28 september organiseert 
het centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen in 
echtscheidingssituaties (KIES). De training 
is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 7 
jaar en 8 t/m 12 jaar. De trainingssessies 
worden gegeven in de Nicolaas Beetsschool 
(Sportparklaan 3) in Heemstede.
KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken 
van de scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 
die op dat moment spelen. Voor ouders is er 
vooraf een informatie- en evaluatiebijeenkomst 
(achteraf ). Deelname aan de training is gratis.

Hebt u nog vragen of wilt u uw kind 
aanmelden? Neem dan contact op met 
Sanne Zaadnoordijk, CJG- en KIES-coach. U 
kunt haar telefonisch bereiken via (023) 548 57 
22 of per e-mail s.zaadnoordijk@heemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cjgheemstede.nl

KIES-training voor kinderen van 
gescheiden ouders

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 6 september 2018 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur bezwaar tegen een maatregel op 
  grond van de participatiewet 
  (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een raadsbesluit met 
  betrekking tot wijziging van grens 
  bebouwde kom ter plaatse van de 
  N201 (Cruquiusweg) (openbaar)

21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  de bouw van 33 appartementen aan 
  de Cruquiusweg en Ir. Lelylaan 
  (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.

Verwijdering vaartuig Havenstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
- Een witte open polyester boot, 
 merkloos, gelegen op de walkant bij 
 de passantenplaatsen tegenover 
 Havenstraat 61

Bestuursdwang
Op basis van artikel 4:13 lid 1 a., van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 
krijgt de eigenaar van dit vaartuig tot en met 

12 september 2018 de gelegenheid zijn 
vaartuig te verwijderen. Als het betreffende 
vaartuig binnen deze termijn niet is verwijderd, 
wordt deze 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.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
vlakbij Res Novaplein 30 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
vlakbij Iepenlaan 39 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

Bus- en vrachtwagenverbod Prinsenlaan
Het formeel instellen van een bus- en 
vrachtwagenverbod op de Prinsenlaan. 

Voetgangersoversteekplaats 
Lanckhorstlaan
Het formaliseren van de nieuwe voetgangers-
oversteekplaats op de Lanckhorstlaan ter 
hoogte van de Jacobaschool. 

De volledige teksten van deze verkeers-
besluiten worden gepubliceerd in de 
Staatscourant en liggen van 27 augustus 2018 
tot 5 oktober 2018 ter inzage in de publiekshal 
van gemeentehuis. 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camplaan 18, het dichtzetten van een 

overkapping en uitbreiden hoofdgebouw,  
wabonummer 320642, ontvangen 14 
augustus 2018

- Herenweg 21C, het plaatsen van een 
fietsenoverkapping,  wabonummer 320363, 
ontvangen 13 augustus 2018

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

Verleende omgevingsvergunning
- Achterweg 5, het kappen van een al 

omgewaaide spar,  wabonummer 317810, 
verzonden 20 augustus 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’.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor brandveilig gebruik

- Sportparklaan 3, brandveilig gebruik voor 
tijdelijke noodlokalen bij de Nicolaas 
Beetsschool, wabonummer 319081, 
ontvangen 8 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




