
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 november 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

Begrotingsraad 
8 en 9 november

Kijk op www.heemstede.nl/
begroting2019

In deze uitgave:
- Intocht Sinterklaas
- Vergaderingen 
 raadscommissies 
 november
- Handhavingsacties
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1 8 . 0 0  u u r  -  2 1 . 0 0  u u r : 
s fe e r vo l  ve r l i c h te  b e g r a a f p l a at s  m e t  m u z i e k

Pianist Michel Hoogendijk bij de urnenmuur
Namenzang Yvonne Weijers bij de steiger
Zangduo Basic Matters bij het kampvuur

Zang Suddenly Years Align in de aula (tot 18.45 uur)
 

1 9 . 0 0  u u r :  e e r s te  h e rd e n ki n g s d i e n s t  i n  d e  a u l a
Gastspreker: ds. Pieter Terpstra 

19.15 - 19.45 uur: Afsluitend optreden Suddenly Years Align 

2 0 . 0 0  u u r :  t we e d e  h e rd e n ki n g s d i e n s t  i n  d e  a u l a 
Gastspreker: ds. Pieter Terpstra 

20.15 - 20.45 uur: Afsluitend optreden Suddenly Years Align

H E E M S T E D E

1 4  N O V E M B E R  2 0 1 8  1 8 . 0 0 - 2 1 . 0 0  U U R
B E G R A A F P L A ATS  H E R F S T L A A N

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

Ruim 900 Heemstedenaren hebben zich al aangemeld voor 
deelname aan het digipanel. Doet u ook mee? Meld u aan via 
www.heemstede.nl/digipanel. Dan ontvangt u 3 x per jaar een uitnodiging voor 
een enquête over onderwerpen die de hele gemeente aangaan. Door uw voorkeur 
voor onderwerpen aan te geven, kunnen we u ook uitnodigen voor themagerichte 
enquêtes. De eerste themagerichte enquête over participatie en/of communicatie 
is vorige week verzonden naar 590 deelnemers. Begin december zijn de resultaten 
van deze enquête beschikbaar via www.heemstede.nl/digipanel

Duurzame Huizenroute 
10 november
Uw huis verduurzamen, maar u weet niet 
waar te beginnen? Tijdens de Duurzame 
Huizenroute op 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

Controles 
� etsverlichting
in Heemstede
Tussen 19 en 25 november 
controleert de politie extra op 
werkende fi etsverlichting. De 
actie gebeurt in samenwerking 
met medewerkers van bureau 
Handhaving van de gemeente 
Heemstede. De fi etslichtcontroles 
vinden plaats op willekeurige 
locaties in Heemstede. Met 
goed werkende fi etsverlichting 
zien andere weggebruikers 
je beter. Hierdoor kunnen 
verkeersongelukken verminderd 
of voorkomen worden.



Vergadering 
gemeenteraad 
8 en 9 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 8 november 
2018 om 20.00 uur en op 9 november 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 de

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 raadsgriffi  e via telefoonnummer (023) 548 
56 46 of per e-mail raadsgriffi  er@heemstede.nl

Vergadering raadscommissies 
november
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 13, 14 en 
15 november 2018 openbare vergaderingen 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig 
te zijn.

Agenda commissie Samenleving 
13 november
- Vaststelling agenda
- Spreekrecht burgers
- Gemeenschappelijke regeling

Samenwerking Sociale Zaken 2016 (A-stuk)
- Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen

(A-stuk)
- Participatie, werkwijze raad
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief

Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 14 november
- Vaststelling agenda
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam

Kennemerkust 2019 (B-stuk)
- Rapport rekenkamercommissie inzake inzet

digitale middelen bij de politie
- Gemeenschappelijke regeling

veiligheidsregio Kennemerland 2019
(A-stuk)

- Deelname aan experiment centraal tellen
verkiezingen (A-stuk)

- Hoe organiseert de raad zich binnen de
MRA

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 15 november
- Vaststelling agenda
- Spreekrecht burgers
- Kennismaking adviesgroep duurzaamheid
- Presentatie Energietransitie
- Advies bezwarencommissie komgrens

Cruquiusweg
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- 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 raadsgriffi  e via (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Beschikking maatwerkvoorschriften 
Binnenweg 103
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op 
grond van artikel 3.131, vijfde lid van het 
Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op 
aan Bakker van Maanen, Binnenweg 103 te 
Heemstede.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval 
geen nadelige gevolgen heeft voor de 
doelmatige werking van de voorzieningen 
voor het beheer van afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 8 november 
tot 20 december 2018:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
telefonisch een afspraak maken via
(0251) 26 38 63

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het gemeentehuis in

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 21 december 2018 kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende 
belangen kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Kerstboomverbranding
Op 29 oktober 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van 
een kerstboomverbranding op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef op 9 januari 2019 van 
13.00 tot 22.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 

Handhavingsacties
Scooter verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
is op 26 oktober 2018 onderstaande scooter 
(met platte voorband en ontbrekend kenteken) 
verwijderd:
- Roemer Visscherplein, ter hoogte van 1:

een zwarte scooter, merk Peugeot

Bovengenoemde scooter is opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn scooter ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering vaartuig IJssellaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroff en:
- Een naamloze grijze met blauwe rubberen

opblaasboot, merk Pacesetter, op de kade 
van IJssellaan, ter hoogte van ligplaats 
IJSL012 bij de boom.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 19 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 21 november 2018 
de gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen. 
Als het betreff ende 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.

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

Verwijdering 
gemeentelijke boom
- Haya van Somerenpad bij 21-23:

1 eik (stamdiameter op 1.30 meter hoogte
30-40 cm, aantasting van honingzwam en
wilgenhoutrups, herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en 
met 21 november 2018 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 78. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 
de Vrijheidsdreef af te sluiten op 9 januari van 
14.00 tot 10.00 uur op 10 januari 2019.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.Kijk voor het complete programma op www.heemstede.nl of volg ons op Facebook. Heemstede

Oefening 
Koninklijke Marine
Van vrijdag 9 tot en met woensdag 
14 november houdt de Koninklijke 
Marine een oefening in Zuid- en Noord-
Holland. In deze periode gaat er ook in 
Heemstede geoefend worden. Mogelijk 
ziet u in uw buurt militairen en militair 
materieel op de openbare weg of op 
openbaar water. Dit heeft dan te maken 
met deze oefening.

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



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
- Binnenweg 1B, het plaatsen van

lichtreclame, wabonummer 341316,
ontvangen 25 oktober 2018

- Binnenweg 163, het plaatsen van
nieuwe zonneschermen met reclame,
wabonummer 341506, ontvangen
25 oktober 2018

- Lombokstraat 25, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 341094,
ontvangen 24 oktober 2018

- Waterhof, het versterken van de bestaande

breedplaatvloer van het dak van de 
parkeergarage door middel van extra 
lijmwapening, wabonummer 340511, 
ontvangen 22 oktober 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 1B, het plaatsen van

lichtreclame, wabonummer 341316,
verzonden 1 november 2018

- Glipper Dreef 18, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 339498, verzonden
29 oktober 2018

- Jan van Gentlaan 5, het vervangen van
een roldeur door een kozijn met glazen
panelen, wabonummer 338190, verzonden
1 november 2018

- Linge 20, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
336945, verzonden 29 oktober 2018

- Meer en Boslaan 15, het vergroten van

een dakkapel in het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 336785, verzonden 
1 november 2018

- Roemer Visscherplein, het bouwen van een
paviljoen, wabonummer 323450, verzonden
30 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’.




