
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 31 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

Vragen aan de gemeente? 
Dit kan ook via WhatsApp

0610987687

Wat vindt u belangrijk, wat zijn uw ideeën?
Meld u aan voor ons digipanel 
www.heemstede.nl/digipanel
en ontvang maximaal drie keer
per jaar een enquête over
verschillende onderwerpen in
de gemeente.

Laat 
uw stem 
horen

Uw straat, uw wijk,
uw Heemstede

Welke ‘Flexibele Vrijwilliger’ 
krijgt de Vrijwilligersprijs 2018?
In Heemstede zijn veel vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties actief, die samen veel 
werk verzetten. Binnen uw organisatie heeft 
u vast vrijwilligers, die u altijd kunt bellen als 
u omhoog zit. Of die ene vrijwilliger waarvan 
u weet dat hij/zij ook actief is op nog veel 
andere plekken in Heemstede, voor een andere 
organisatie, voor de buurt of voor die ene 
buurman. 

Kent u zo’n �exibele vrijwilliger? 
Nomineer hem/haar dan voor de 
Vrijwilligersprijs 2018. Vraag een 

nominatieformulier op via José van Duin, 
jvanduin@wijheemstede.nl en stuur het 
formulier in voor 5 november.
Genomineerden en de winnaar worden 
bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest van de gemeente Heemstede 
op woensdag 21 november 2018 van 19.30 tot 
21.30 in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

Duurzame Huizenroute 
3 en 10 november
Uw huis verduurzamen, maar u weet niet 
waar te beginnen? Tijdens de Duurzame 
Huizenroute op 3 en 10 november delen 
honderden huiseigenaren in Nederland 
hun verhaal met anderen. Iedereen die 
geïnteresseerd is in duurzaam wonen kan 
een bezoek brengen aan de opengestelde 
woningen in de buurt. Een unieke kans om op 
een ongedwongen manier kennis uit de eerste 
hand op te doen. Door de huizenroute krijgt u 
op een objectieve manier eerlijke informatie. 
Dit levert vaak nieuwe bruikbare inzichten op 
om zelf mee aan de slag te gaan. Meer weten? 
Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl

De gemeente Heemstede zoekt een:

Hoofd Voorbereiding 
Openbare Ruimte 

(32-36 uur)
Ben jij een leidinggevende die 

participatie en de regierol stimuleert 
bij ons ingenieursbureau? Dan ben jij 

wellicht degene die wij zoeken! 

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Tentoonstellingen raadhuis
Publiekshal
Tot eind november laat Jolanda Kanters 
veelzijdige collages, foto’s en schilderijen zien 
over het thema ’De maakbare mens’.

Burgerzaal
Tot eind november 2018 exposeert de 
Heemsteedse fotograaf Sonja Goed met foto’s 
van dieren, planten en mensen.

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Hou er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten en/
of vergaderingen.

Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 24 oktober 2018 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:
- Binnenweg, ter hoogte van 94: een groene 

damesfiets, merk Puch
- Binnenweg, ter hoogte van 149: een rode 

damesfiets, merk Limit
- Blekersvaartweg, ter hoogte van 57: een 

blauw/zilveren herenfiets, merk Gazelle
- Matthijs Vermeulenlaan, ter hoogte van 

sporthal: een bruine damesfiets, merk 
Batavus ,een grijze damesfiets, merk Union

- Richard Holplein, ter hoogte van halte R-Net: 
een groene herenfiets, merk Batavus

Bovengenoemde fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets 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

Kerstmarkt
Op 26 oktober 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan 
Winkeliersvereniging Winkelcentrum 
Heemstede, voor het houden van een 
kerstmarkt op de Raadhuisstraat en 
Binnenweg op 16 december 2018 van 11.00 
tot 17.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 van 
de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Binnenweg tussen de Cloosterlaan en de 
Oosterlaan af te sluiten van 15 december 
20.00 uur tot 16 december 2018 20.00 uur. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.

In deze uitgave:
- Vergadering 
 gemeenteraad 
 8 en 9 november
- Omgevings-
 vergunningen



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Glipper Dreef 18, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 339498, ontvangen 

 18 oktober 2018
- Herenweg 6, het kappen van 5 bomen, 

wabonummer 338158, ontvangen 
 13 oktober 2018
- Herenweg 119, 119a, 121, 121a, het 

vervangen van dakpannen/latten, 
wabonummer 338591, ontvangen 

 15 oktober 2018
- Jacob van Campenstraat 51, het plaatsen 

van een dakopbouw en een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
338130, ontvangen 12 oktober 2018

- Jan van Gentlaan 5, het vervangen van 
een roldeur door een glazenpaneel, 
wabonummer 338190, ontvangen 

 14 oktober 2018
- Valkenburgerlaan 37, het vernieuwen 

van de kozijnen in de voorgevel, het 
uitbreiden van de kap en het maken van 
enkele constructieve doorbraken van de 

bovenwoning, wabonummer 339106, 
ontvangen 17 oktober 2018

- Van der Horstlaan 26, het doorbreken 
van een muur, wabonummer 339359, 
ontvangen 17 oktober 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 17, het uitbreiden van een 

woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 323853, verzonden 

 29 oktober 2018
- Fresialaan 6, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
336924, verzonden 29 oktober 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 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Camplaan 17, het uitbreiden van een 

woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 323853, ontvangen 

 27 augustus 2018

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
- Camplaan 17, het uitbreiden van een 

woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 323853, ontvangen 

 27 augustus 2018

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

Vergadering 
gemeenteraad 
8 en 9 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 8 november 
om 20.00 uur en 9 november 2018 om 10.30 
uur in de Raadzaal van het raadhuis. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 8 en 9 november 2018

Bespreekpunten:
- Programmabegroting 2019 en 

meerjarenbegroting 2020-2022
- Eerste begrotingswijziging 2019

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 8 en 9 november 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Elk najaar stelt de gemeente een rooilijst op 
voor gemeentelijke bomen die ziek, dood 
zijn of om een andere reden verwijderd 
worden. Voor alle hieronder vermelde 
boomlocaties geldt een herplant, tenzij anders 
aangegeven. Tussen haakjes staan de globale 
stamdoorsnede in centimeters op 1.30 m 
hoogte en de reden voor verwijdering)

- Amer, bij 1A: 1 esdoorn (0-10, dood)
- Amer, bij 14: 1 els (30-40, slechte vitaliteit)
- Bernard Zweerslaan ter hoogte van 

Beatrixschool: 1 sierkers (20-30, dood) 
 1 beuk (40-50), 1 beuk (20-30) en 1 

meidoorn (40-50), de bomen staan te dicht 
op de gevel)

- Burgemeester Van Rappardlaan bij 
parkeerplaats: 1 linde (80,instabiel), 4 lindes 
(stormschade, kandelaberen) 

- Burgemeester Van Rappardlaan bij 3: 1 abeel 
(50-60, drukt muur stuk, geen herplant), 

 2 esdoorns (50-60, geen herplant) 
- Burgemeester van Lennepweg bij 24-26: 
 1 robinia (30-40, zwamaantasting)
- Charlotte van Pallandtlaan bij 11 en 19: 
 2 wilgen (50-60, gevaar door regelmatige 

takbreuk)
- Coby Riemersmalaan bij 25, 1 wilg (50-60, 

gevaar door regelmatige takbreuk) 
- Crayenestersingel, bij 8: 1 els (30-40, dood)
- Cruquiushaven, vlakbij gemeentewerf: 
 7 wilgen (50-60, gevaar door regelmatige 

takbreuk)
- J. Dixlaan achter 25: 1 robinia (40-50, gevaar 

door scheefstand op talud, geen herplant)

- J. Dixlaan voor 25: 1 es (20-30, dood)
- Drieherenlaan, bij 4, 6 en 8: 2 lijsterbessen 

(30-40, dood) 
- Einthovenlaan, bij 20: 1 lijsterbes 
 (10-20, dood, geen herplant)
- Els van Roodenlaan, bij 7: 1 lijsterbes 
 (30-40, dood)
- Erasmuslaan,bij 4-6: 1 lijsterbes 
 (30-40, dood)
- Glipper Dreef, bij 153: 1 Gleditsia 
 (30-40, dood door zwamaantasting)
- Glipper Dreef, bij 78-80: 1 linde 
 (40-50, dood, geen herplant)
- Herenweg, bij 9: 6 diverse zaailingen 

(diverse maten, ruimte maken voor 
bestaande laanbeplanting, geen herplant)

- Ir. Lelylaan, bij 21: 1 robinia 
 (40, stormschade, geen herplant)
- Jacob van Campenstraat, bij 29: 1 esdoorn 

(30-40, dood, herplant pas mogelijk na 
renovatie groenvak) 

- Joke Smitlaan, bij 38: 1 wilg (50-60, 
 gevaar door regelmatige takbreuk) 
- Lanckhorstlaan, bij 6 en 93: 2 linden 
 (10-20, belemmeren beeldbepalende 

bomen, geen herplant)
- Leidsevaartweg, bij 11: 1 els 
 (45, verwijdering voor aanleg inrit, 
 geen herplant)
- Lijsterbeslaan, bij Iepenlaan 13: 1 lijsterbes 

(60-70, zwamaantasting en holte in boom)
- Manpadslaan, bij 12: 1 es (30-40, 

essentaksterfte, geen herplant)
- Mina Druckerhof , bij 31: 1 wilg (40-50, 

gevaar door regelmatige takbreuk) 

- Nicolaas Beetslaan ter hoogte van 
Wilhelminaplein: 3 sierkersen 

 (10-20, zwamaantasting)
- Nobellaan, bij 3 en 15: 2 essen 
 (30-40, essentaksterfte)
- Overijssellaan naast 197, 1 iep 
 (50-60, zwamaantasting)
- P.C. Boutenskade hoek Zandvoortselaan: 
 1 sierkers (20-30, dood)
- Richard Strausslaan, bij 23: 1 meidoorn 
 (40-50, dood)
- Roosje Voslaan tegenover 50, bij vijver: 

1 wilg (50-60, gevaar door regelmatige 
takbreuk)

- Sweelinckplein, bij Beethovenlaan 47: 
 1 zuileik (10-20,dood)
- Tesselschadelaan bij 1: 1 Ginkgo 
 (30-40, grote particuliere boom hindert 

ontwikkeling, geen herplant)  
- Timorstraat hoek Laan van Insulinde: 
 1 lijsterbes (30-40, dood) 
- Frederik van Eedenplein hoek Willem 

Klooslaan: 1 eik (80-90, zwamaantasting)
- M. Vaumontlaan, bij 156: 1 sierkers 

(10-20,dood)
- Zeekoetpad: 3 populieren (30-40, 

wortelopdruk fietspad)  
- Zomerlaan, bij 21: 1 lijsterbes (40-50, dood)

Direct-belanghebbenden kunnen tot en 
met 14 november 2018 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of (023) 548 57 
78. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is. 

Onthe�ng 
werktijdenregeling 
Ankerkade 35 t/m 61 
(oneven)
Op vrijdag 2 november 2018 van 06:00 uur 
tot 07:00 uur en 19:00 uur tot 00:00 uur en op 
zaterdag 3 november 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 07:00 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 29 oktober 2018. 

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

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




