
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 december 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

Kledingcadeaukaart voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 
Nieuwe schoenen of een winterjas. Ook voor kinderen van ouders die dit eigenlijk niet 
kunnen betalen moet dit mogelijk zijn. Inwoners met een laag inkomen kunnen daarom 
vóór 1 januari 2019 eenmalig een kledingcadeaukaart voor hun kind(eren) aanvragen bij de 
gemeente. De kaart heeft een waarde van € 100 en is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. 
De kaart is in te wisselen bij meer dan 10.000 winkels in heel Nederland. 
Kijk voor meer informatie op iasz.nl/kindpakket Controles 

� etsverlichting
in Heemstede
Tijdens ‘de donkere dagen’ 
controleert de politie extra op 
werkende fi etsverlichting. Met 
goed werkende fi etsverlichting 
zien andere weggebruikers 
je beter. Hierdoor kunnen 
verkeersongelukken verminderd 
of voorkomen worden. De 
actie gebeurt in samenwerking 
met medewerkers van bureau 
Handhaving van de gemeente 
Heemstede. De fi etslichtcontroles 
vinden plaats op willekeurige 
locaties in Heemstede. 
Zorg dat je goed zichtbaar bent 
en voorkom een boete van € 55,- 
(exclusief administratiekosten).

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeente rond 
de feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten op:
- 24 december vanaf 13.00 uur.
- 25 en 26 december (Kerst). Ook de

weekmarkt op 26 december vervalt.
- 31 december (Oudejaarsdag) vanaf

13.00 uur.
- 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Op woensdag 2 januari zijn we open om
10.00 uur.

Vergadering gemeenteraad 
19 december
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 19 december 
2018 om 20.00 uur in de Raadzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering

19 december 2018
- Vragenuur

Bespreekpunten:
Geagendeerd onder voorbehoud van 
voldoende voorbereiding in de commissies 
van 11, 12 en 13 december 2018
- Voorschoolse voorzieningen peuters
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

(GR) Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten regio West-Kennemerland

- Financieel overzicht en verzoek aanvullend
krediet Plein 1

- Nieuwe gemeenschappelijke regeling

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
2018

- Vaststellen belastingverordeningen 2019
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Projectplan Omgevingsvisie

Bloemendaal-Heemstede
- Bespreekstuk MRA-samenwerking:

inhoudelijke agenda, governance
en hoe nu verder?

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken

raadsvergadering 29 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 (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Nadere regels Algemene begraafplaats 
Heemstede 2018
 Op 20 november 2018 heeft het college 
de Nadere regels Algemene begraafplaats 
Heemstede 2018 vastgesteld. Deze zijn op 1 
december 2018 in werking op getreden. 

Verordening cliëntenparticipatie werk in 
inkomen Heemstede 2019
Op 29 november 2018 heeft de raad de 
Verordening cliëntenparticipatie werk in 
inkomen Heemstede 2019 vastgesteld. 
Deze verordening treedt in werking op 
1 januari 2019. De Verordening Wsw-raad 
en de Verordening cliëntenparticipatie 
Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2015 
zijn hiermee vervallen.
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl.

Nieuwe regelgeving

Op 5 december 2018 het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in/

uitrit aan te leggen bij Vondelkade 46, 2106 AK 
in Heemstede.

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

In/uitrit Vondelkade 46



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 14, het plaatsen van een

erfafscheiding, wabonummer 350903,
ontvangen 28 november 2018

- Hageveld 15, herstel voegwerk (in 6 jaar
gefaseerd uit te voeren), wabonummer
349810, ontvangen 28 november 2018

- J.C. van Oostzanenlaan 2, het kappen
van een beuk, wabonummer 351030,
ontvangen 28 november 2018

- Roemer Visscherplein 3, het doorbreken
van een muur, wabonummer 349907,
ontvangen 26 november 2018

- Blekersvaartweg 8, het renoveren van
ramen op de 1e verdieping, wabonummer
351179, ontvangen 28 november 2018

- Manpadslaan 5, het uitbreiden van een
woonkamer met tuinkamer, wabonummer
345117, ontvangen 7 november 2018

- Spinozalaan tegen nr. 2, het plaatsen
van een stalling voor een driewielfiets,
wabonummer 345113, ontvangen
27 november 2018

- Mr. S. van Houtenstraat 3, het uitbreiden
van een woonhuis, wabonummer 351491,
ontvangen 30 november 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 24, twee grote

ramen met enkel glas vervangen door
monumentenglas, wabonummer 323441,
verzonden 3 december 2018

- Camplaan 17, het uitbreiden van een
woonhuis en de bouw van een kelder,
wabonummer 323853, verzonden
6 december 2018

- Jan van Goyenstraat 25A, het uitbreiden
van de bovenwoning aan de achterzijde
(2e verdieping) wabonummer 342744,
verzonden 3 december 2018

- Lombokstraat 25, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 341094,
verzonden 3 december 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’.

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’.




