
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 oktober 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 
Twitter en Facebook

Vrijdag 5 oktober 
Feestelijke opening multifunctioneel 
gebouw Plein1
Op vrijdag 5 oktober 2018 tussen 13.00 en 
17.30 uur zijn Heemstedenaren en andere 
belangstellenden van harte welkom bij 
de feestelijke opening van Plein1 aan het 
Julianaplein 1. 

Tot 16.00 uur vinden er doorlopend 
presentaties en demonstraties plaats door 
de samenwerkende partners in Plein1. Dit 
zijn: bibliotheek Zuid-Kennemerland, politie, 
Kennemerhart, Kinderopvang Op Stoom, 
Roads, RIBW, WIJ Heemstede en de Drive 
(onderdeel van De Zorgspecialist). 

Bezoekers kunnen het hele gebouw bekijken. 
De vrijwilligers die als gastvrouw/gastheer 
optreden in Plein1 zijn uiteraard ook aanwezig 
om uitleg te geven over het gebouw en alle 
activiteiten.
Tussen 16.00 en 16.30 uur verrichten 
wethouder Sjaak Struijf en oud-wethouder 
Christa Kuiper de feestelijke 
openingshandeling.

Fiep-bus 5 oktober 2018 van 
12.00 tot 17.30 uur bij Plein1
De ‘Fiep-bus’ is een Engelse dubbeldekker 

waarin kinderen naar hartenlust kunnen 
spelen. Op de benedenverdieping kunnen de 
jongsten (3-8 jaar) op avontuur in een doolhof 
in de wereld van Fiep Westendorp, de tekenaar 
van Jip & Janneke, Pim & Pom en Pluk van 
de Petteflet. Op de bovenverdieping kunnen 
kinderen spelen met verschillende interactieve 
apps, knutselen en kleuren. (De bus is gemaakt 
ter gelegenheid van het 100e geboortejaar van 
Fiep Westendorp in 2016).

Bekijk het uitgebreide programma van deze 
dag op www.heemstede.nl (onder Nieuws).

Woensdag 10 oktober: 
Dag van de 
Duurzaamheid
Uitgelicht: Presentatie docu�lm 
over Plastic soup

We vertonen ’s avonds de docufilm ‘From 
Source to Sea’ van Plastic Soup Surfer Merijn 
Tinga in de aula van College Hageveld. Je 
bent welkom vanaf 18.30 uur. Merijn leidt de 
docufilm zelf in.

Luister naar het verhaal van Merijn en 
bedenk wat je zelf kunt doen om minder 
plastic te gebruiken. Voor meer informatie 
en tickets: kijk op Facebook en Instagram 
Duurzaam Heemstede of stuur een mailtje 
naar h.lankveld@heemstede.nl.

Woensdag 10 oktober
Voorlichtingsbijeenkomst over 
babbeltrucs
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds 
vaker voor: onbekenden bellen bij u aan 
en gebruiken een mooie smoes om binnen 
te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en 
andere waardevolle bezittingen. Hoe kunt 
u zo’n babbeltruc aan de deur herkennen 
en vooral: hoe kunt u voorkomen 
slachto�er te worden?

De gemeente Heemstede organiseert 
samen met de politie woensdag 

10 oktober van 14.00 tot 16.00 uur 
een voorlichtingsbijeenkomst over 
babbeltrucs. Twee politieagenten in opleiding 
hebben onderzoek gedaan in een buurt in 
Heemstede naar dit onderwerp. Ze hebben 
veel gesprekken gevoerd met inwoners en 
werden met open armen ontvangen. 
Niemand vroeg om legitimatie. Genoeg 
aanleiding om op interactieve wijze 
voorlichting te geven over diefstal aan de deur. 
Naast de voorlichting is er ruimte voor vragen 

en is er een kleine informatiemarkt. 
Vanaf 13.45 uur staat de koffie/thee klaar en 
om 14.00 uur opent de burgemeester de 
bijeenkomst in de burgerzaal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede.

In deze uitgave:

- Koopstromen-
 onderzoek
- Heemstedeloop 
 28 oktober



Doe mee aan onderzoek naar 
koopgedrag in de Randstad
Net zoals in 2016 krijgen ook dit jaar 
een aantal inwoners van Heemstede een 
enquête over hun koopgedrag. Wilt u 
meedoen maar heeft u geen uitnodiging 
ontvangen? Vul de vragenlijst dan in via 
www.startvragenlijst.nl/kso2018 
De informatie kan helpen bij het 
gezond en aantrekkelijk houden van de 
winkelgebieden in Heemstede. Het is 
daarom van belang – voor gemeente én 
winkeliers – dat zoveel mogelijk mensen in 
Heemstede de online vragenlijst invullen. 
Onder alle deelnemers van het onderzoek 
worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot. 

Waar winkelt u?
Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht bij 
huis of gaat u hiervoor naar een andere plaats? 
Waar gaat u heen als u bijvoorbeeld kleding en 
schoenen koopt? Hoe vaak koopt u online? En 
hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij 
u in de buurt? De enquête brengt voor de hele 
Randstad deze informatie in beeld. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek 
van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en 
Zuid-Holland. Ook de gemeente Heemstede 
neemt deel aan het onderzoek, dat wordt 
uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O 
Research. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.kso2018.nl 
Mailen kan naar info@kso2018.nl 
Mede namens de winkeliers alvast dank voor 
uw medewerking!

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Havenstraat 49, het plaatsen van een 

elektra buitenkast tegen de achtergevel ten 
behoeve van de zonnestroominstallatie, 
wabonummer 329459, ontvangen 14 
september 2018, reguliere procedure

- Timorstraat 61, het plaatsen van een 
dakopbouw en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 329566, 
ontvangen 15 september 2018, reguliere 
procedure

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 18, het dichtzetten van een 

overkappnig en uitbreiden/verbouwen 
hoofdgebouw, wabonummer 320642, 
verzonden 27 september 2018, reguliere 
procedure

- Groenendaalkade 2, wijzigen aanzicht 
woning, maken dakopbouw op bestaande 
aanbouw achterzijde, wabonummer 
301199, verzonden 27 september 2018, 
reguliere procedure

- Joke Smitlaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel op het achtergeveldakvlak, 

wabonummer 300704, verzonden 25 
september 2018, reguliere procedure

- Kerklaan 74, het plaatsen van een 
fietsenoverkapping, wabonummer 327007, 
verzonden 27 september 2018, reguliere 
procedure

- Strawinskylaan 2, het plaatsen van een raam 
in de voorgevel, wabonummer 327701, 
verzonden 27 september 2018, reguliere 
procedure

- Zandvoortselaan 153, het schilderen van de 
perronkappen van het station Heemstede-
Aerdenhout, verzonden 27 september 2018, 
reguliere procedure

- Zomerlaan 28, het kappen van een catalpa 
boom, verzonden 28 september 2018, 
reguliere procedure

- Zomerlaan 17B, het plaatsen van 2 
dakkapellen en wijzigen kozijnen in de voor, 
zij- en achtergevel, wabonummer 322164, 
ontvangen 20 augustus 2018, reguliere 
procedure

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 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Achterweg 19, het vervangen van een 

bestaande kapconstructie voor een grotere 
bij de Pauwehof, wabonummer 322312, 
ontvangen 21 augustus 2018, reguliere 
procedure

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Achterweg 19, het vervangen van een 

bestaande kapconstructie voor een grotere 
bij de Pauwehof, wabonummer 322312, 
ontvangen 21 augustus 2018, reguliere 
procedure

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Op 26 september 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Sportsupport voor 
het houden van een hardloopevenement op 
28 oktober 2018 van 10.00 tot 15.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
de onderstaande straten af te sluiten op 
genoemde tijden.

- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg 
t/m kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan 
van ca. 09.00 tot ca. 14.00 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van 
ca. 11.05 tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan in 
beide richtingen van ca. 12.05 tot ca. 12.15 
uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter 
hoogte van Sportparklaan/Glipper Dreef tot 
en met hoek Bosbeeklaan van ca. 12.05 tot 
ca. 12.15 uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 
uur

- De Bosbeeklaan en Burg. Van Rappardlaan 
van ca. 12.15 tot ca. 13.50 uur

- Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Clusiuslaan, Ritzema Boskade en 
Burgemeester van Doornkade van ca. 12.30 
tot ca. 14.00 uur

- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 tot ca. 14.20 
uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan 
van ca. 12.50 tot ca. 14.20 uur

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 tot ca. 14.20 uur

De Voorweg, Achterweg, Meerweg en Meer en 
Boslaan zijn tussen ca. 10.30 en ca. 14.00 uur 
slecht bereikbaar in verband met hardlopers 
in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fiets-/voetpad tot aan de 
Vrijheidsdreef en wordt de rijweg van de Van 
Merlenlaan van het fietspad afgescheiden 
door rood/wit lint. Waar het parcours van 
de Heemstede Loop wegen kruist wordt 
het verkeer (tijdelijk) tegengehouden door 
verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Heemstede Loop 
op 28 oktober 2018

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (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. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
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 stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
 
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Verwijderd vaartuig havenstraat
In onze publicatie van 29 augustus hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een witte polyester boot ter hoogte van 

havenstraat nummer 61
Bovengenoemd vaartuig is op 21 september 

2018 in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 
13 weken na verwijdering. Binnen deze 
periode kan de eigenaar zich melden bij 

bureau Handhaving en 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.

Van donderdag 4 oktober 2018 van 06.00 
uur tot 07.00 uur en 19.00 uur tot 00.00 uur. 
Vrijdag 5 oktober 2018 van 00.00 uur tot 07.00 
uur  worden werkzaamheden verricht aan 
de Ankerkade 35 t/m 61 (oneven). Volgens 
artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 moeten 
de werkzaamheden op werkdagen en op 

zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur worden 
uitgevoerd.
Wij hebben besloten op grond van artikel 
8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing 
te verlenen van het verbod buiten deze 
werktijden bedrijfsmatig werkzaamheden 
te verrichten. Dit voor bovengenoemde 

periode en werktijden. De werkzaamheden 
zijn noodzakelijk. Door de werkzaamheden op 
genoemde tijden uit te voeren wordt grote 
verkeershinder voorkomen. Belanghebbenden 
kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Het 
besluit is verzonden op 1 oktober 2018.

Onthe�ng van werktijdenregeling bouwbesluit ten 
behoeve van werkzaamheden aan de Ankerkade 
35 t/m 61 (oneven)




