
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg

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

Nieuw voorstel proef afvalinzameling 
Merlenhoven

Twee keer Kerstsamenzang bij 
kinderboerderij in Groenendaal

Tentoonstellingen raadhuis

Op 8 december praatte wethouder Annelies 
ten Have samen met medewerkers van 
gemeente en betrokken bewoners in de 
wijk Merlenhoven in Heemstede over de 
nieuwe proef met afvalinzameling. Er ligt nu 
een voorstel van een klankbordgroep uit de 
wijk waarin het plastic (inclusief metaal en 
drinkpakken) aan huis wordt opgehaald. Het 
kleine beetje restafval dat overblijft moet, net 
als glas en papier, worden weggebracht naar 
containers in de wijk. 

Lees meer over dit voorstel op 
www.heemstede.nl/steedsminderafval.

Burgerzaal
Tot eind januari 2019 exposeren fotografes 
Astrid van Domselaar-van Ispelen en Marisca 
van der Eem-Wildschut hun veelzijdige werken.

Publiekshal
Tot en met 25 januari 2019 exposeert illustrator 
Eric J. Coolen zijn reeks ‘Heemstede in klare lijn’-

illustraties. Zo zijn onder andere Plein1, 
de watertoren en het verdwenen ‘Centrum 
111 de Sneeuwbal’ te zien.

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

De organisatie van de traditionele 
Kerstsamenzang Heemstede is dit jaar anders 
van opzet. Naast een andere zanglocatie, zijn 
er 2 edities van dit populaire evenement. 
Beide zijn georganiseerd door Stichting 
Vrienden kinderboerderij Heemstede. 
Op speciaal verzoek is er nu ook een ‘vroege’ 
editie voor kinderen en hun ouders. 
De evenementen vinden plaats op het plein 

van de kinderboerderij aan de Burgemeester 
van Rappardlaan 1 in Groenendaal.

Kerstsamenzang voor kinderen 
en familie
Op zaterdag 22 december 2018 van 
19.00-20.00 uur ben je welkom met je familie. 
Onder begeleiding van orkest Jong Da Capo 
uit Lisse zing je de kerstvakantie in. Kijk bij 
Evenementen op www.facebook.com/
Kinderboerderij.groenendaal

Traditionele samenzang op 
Kerstavond
Op maandag 24 december 2018 vanaf 
23.45 uur ben je van harte welkom bij 
de kinderboerderij. Net als voorgaande 
jaren speelt de Teisterband de bekende 
kerstliederen. De liedteksten worden 
voorafgaand aan de Kerstsamenzang 
uitgedeeld. Meelezen op je smartphone of 
tablet kan natuurlijk ook. Download de tekst 
via www.heemstede.nl/kerstzang

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Administratieve hulp voor 
Stichting Knu� eldier
Vrijwilligers van Stichting Knuff eldier 
brengen met hun hond, kat of konijn 
bezoeken aan ouderen in verschillende 
zorginstellingen in Heemstede en Haarlem. 
We zoeken administratieve hulp voor 
bijvoorbeeld het maken van de roosters voor 
de knuff elbezoeken. Ben je handig op de 
computer en heb je ervaring met Excel en 
WhatsApp dan zien we je graag in ons team!

Maatje voor 13-jarige jongen 
met een beperking
Met deze ondernemende, ondeugende 
jongen van 13 hoef je je niet te vervelen. In 
het weekend of door de weeks op woensdag 
(na 15.30 uur) gezellig samen gaan lezen 
en schrijven of er even op uit. Ben je tussen 
de 30-35 jaar, geduldig, rustig van aard en 
ondernemend, dan zoeken we jou!

Taalcoaches
Ben jij die taalcoach die vluchtelingen wil 
helpen met onze taal? Naast het volgen van 
een cursus Nederlands is er grote behoefte 
aan het oefenen van de taal en het helpen bij 
huiswerk. Je kunt ze hierbij ondersteunen! 

Meer weten?
spreeku.: maandag t/m donderdag 

van 9.00-12.00 uur
Let op: tijdens de kerstvakantie 
zijn wij gesloten.

telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Wij wensen u � jne feestdagen!

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

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.



Omgevingsvergunningen

Verwijdering 
aanhangwagen 
Eykmanlaan

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 104, het vervangen van

lichtreclame, wabonummer 351906,
ontvangen 3 december 2018

- Broeder Josephlaan 1, een aanbouw met
terras en dakopbouw, wabonummer
352856, ontvangen 5 december 2018

- Cruquiusweg 37, plaatsen tijdelijk
reclamedoek (8 weken, van 2 januari 2019
t/m 13 februari 2019), wabonummer
353932, ontvangen 4 december 2018

- Franz Schubertlaan 56, het uitbreiden
van een woonhuis, vergroten dakkapel
op het voorgeveldakvlak, diverse interne
doorbraken, wabonummer 353506,
ontvangen 6 december 2018

- Glipperweg 9, het aanleggen van een pad,
wabonummer 351929, ontvangen
3 december 2018

- Glipperweg 29, het uitbreiden van de
eerste verdieping, wabonummer 352648,
ontvangen 4 december 2018

- Mr. S. van Houtenstraat 3, het uitbreiden
van een woonhuis, wabonummer 351491,
ontvangen 30 november 2018. De aanvraag
is niet in behandeling genomen omdat de
uitbreiding vergunningvrij is.

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Ankerkade 3, een wijziging van de lamellen

bij appartementencomplex Havendreef,
revisie op eerder verleende vergunning,
wabonummer 348195, verzonden 10
december 2018

- Herenweg ter hoogte van 8, het kappen van
2 bomen, wabonummer 349167, verzonden
13 december 2018

- Roemer Visscherplein 3, het doorbreken van
een muur tussen woonkamer en keuken,
wabonummer 349907, verzonden
13 december 2018

- Romeinlaan 1, het verhogen van de nok,
wabonummer 345983, verzonden
13 december 2018

- Spinozalaan tegen nr. 2, het plaatsen van een
stalling voor een driewielfiets, wabonummer
351113, verzonden 11 december 2018

- Linge 44, het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak, wabonummer 345848,
verzonden 13 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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Linge 44, het plaatsen van een dakkapel op

het voorgeveldakvlak, wabonummer 345848,
verzonden 13 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Manpadslaan 5, het uitbreiden van een

woonhuis met een tuinkamer, wabonummer
345117, ontvangen 7 november 2018

- Te Winkelhof 29, het plaatsen van verlichte
gevelletters boven de entree, wabonummer
345888 , ontvangen 11 november 2018

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 24 november 2018 
het volgende voertuig aangetroffen op de 
parkeerplaats Eykmanlaan, ter hoogte van 
Huizingalaan 59:
- een witte gesloten aanhanger,

merk niet zichtbaar.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 
12 december 2018 voorzien van een 
beschikking. De eigenaar krijgt tot en met 
26 december 2018 de gelegenheid zijn 
aanhangwagen van de openbare weg te 
verwijderen. De aanhangwagen mag dus 
niet verplaatst meer worden naar een andere 
plek op de openbare weg. Als de betreffende 
aanhangwagen 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 de aanhangwagen 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.

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’.

Gewijzigde Bouwverordening
Op 1 november 2018 heeft de raad het Besluit 
wijziging bouwverordening vastgesteld. 
Deze wijziging is op 8 november 2018 
in werking getreden. 

Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2019
Op 4 december 2018 heeft het college het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2019 vastgesteld. Dit Besluit 
treedt in werking op 1 januari 2019. 

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2018 is hiermee vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Kerstviering Groenendaal
Op 30 november 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Bosch en 
Hovenschool, voor het houden van een 
kerstviering in wandelbos Groenendaal op 
19 december 2018 van 18.30 tot 20.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 

de Burgemeester van Rappardlaan (tussen 
Sparrenlaan en parkeerterrein restaurant 
Groenendaal) af te sluiten op 19 december 
2018 van 17.00 tot 20.30 uur.

Kunst- en brocantemarkt 
Jan van Goyenstraat
Op 11 december 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het 

houden van een kunstmarkt op 2 juni 2019 van 
11.00 tot 17.00 uur in de Jan van Goyenstraat.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven de Jan van 
Goyenstraat op 2 juni 2019 af te sluiten tussen 
07.00 en 18.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 5485607.

Nieuwe regelgeving

Evenementen




