
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 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

Wij wensen 
u � jne 

feestdagen!

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.

De weekmarkt aan de 
Valkenburgerlaan vervalt 

op 26 december.

Heemstede heeft meldpunt 
vuurwerkoverlast
De gemeente Heemstede heeft een meldpunt 
vuurwerkoverlast ingericht. Inwoners kunnen 
zowel online als telefonisch locaties doorgeven 
waar overlast van vuurwerk wordt ervaren. 
Alle verzamelde meldingen worden in januari 
2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. 
De raad gaat met de informatie bekijken of 
aanvullend beleid of het instellen van meer 
vuurwerkvrije zones nodig is.

Hoe kan ik een melding doen?
- Ga naar www.heemstede.nl/vuurwerk.

Uw melding is anoniem.
- Bellen kan ook. Tussen 27 tot en met

30 december van 08.30 tot 22.00 uur en op
31 december van 07.30 tot 18.00 uur is het
meldpunt telefonisch bereikbaar via
06-81343109. Buiten deze tijden kunt u
contact opnemen met de politie via
0900-8844. In noodgevallen belt u 112.

Vragen en antwoorden over 
veiligheid rondom de feestdagen
Wanneer mag vuurwerk afgestoken 
worden?
Vuurwerk afsteken mag op maandag 31 
december vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 2 
uur ’s nachts. Regels en informatie over veilig 
vuurwerk afsteken leest u op www.politie.nl

Ik heb overlast van vuurwerk. 
Waar kan ik dit melden?|
U kunt dit melden bij het meldpunt 
vuurwerkoverlast. Kijk op www.heemstede.nl/
vuurwerk voor de mogelijkheden.

Zijn er in Heemstede vuurwerkvrije 
zones?
De burgemeester heeft een vuurwerkvrije 
zone aangewezen op de Burgemeester 
van Rappardlaan, tussen de brug over de 
Van Merlenvaart en Speeltuin Groenendaal, 
inclusief het terrein van de kinderboerderij. 
Ook geldt een verbod op het afsteken van 
vuurwerk op alle plaatsen in de gemeente in 
de directe nabijheid van gebouwen met rieten 
daken.

Mag je tijdens de jaarwisseling 
een wensballon oplaten of een 
vuurkorf aansteken?
Tijdens de jaarwisseling is er geen vuur op de 
openbare weg toegestaan. Dit betekent een 
verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven, wensballonnen en alle andere 

vormen van open vuur voor heel Heemstede. 
De veiligheidsrisico’s zijn te groot.

Kan ik mijn afval kwijt rondom 
de feestdagen?
Meerlanden zamelt geen afval in op erkende 
feestdagen. Voor restafval en gft kan de 
inzameldag voor uw wijk dus anders zijn. Kijk 
op de afvalkalender voor uw situatie.
Tussen zondag 30 december en woensdag 
2 januari zijn (ondergrondse) afval- en 
kledingcontainers tijdelijk afgesloten of 
verwijderd. U kunt uw glas, papier/ karton, 
plastic en textiel tot die tijd thuis bewaren 
of zelf wegbrengen naar de milieustraat in 
Heemstede (Let op! 1 januari gesloten)

Mag mijn bouwcontainer 
blijven staan?
Van zaterdag 22 december tot woensdag 
2 januari mogen geen open of met zeil 
afgesloten (bouw)containers in de openbare 
ruimte zijn geplaatst.

Wanneer zijn de parkeerautomaten 
uitgeschakeld?
In de loop van vrijdag 28 december worden 
de parkeerautomaten tijdelijk uitgeschakeld. 
U kunt dan tot en met dinsdag 1 januari vrij 
parkeren. Belparkeerders zien in deze periode 
bij aanmelden een bericht dat zij vrij kunnen 
parkeren.

Hebt u ze al gezien? Bordjes op de deur(en) 
van Heemsteedse winkeliers met daarop de 
tekst ‘Wij zijn open. De deur is alleen dicht 
om energie te besparen’. Wethouder Nicole 
Mulder reikte één van de eerste bordjes uit 
bij ondermodespeciaalzaak Van Daals aan de 
Raadhuisstraat.

De bordjes zijn gemaakt voor en door 
Heemsteedse ondernemers en de gemeente. 
Deze campagne is onderdeel van duurzame 
activiteiten die de gemeente in 2019 met 
onder andere ondernemers gaat starten.
Hebt u als ondernemer nog geen bordje 
ontvangen? Meld het per e-mail via 
gemeente@heemstede.nl

Heemsteedse 
winkeliers denken 
duurzaam

Maandag 7 januari vanaf 19.30 uur 
in het raadhuis
Komt u ook naar de 
nieuwjaarsreceptie?
Het begin van het nieuwe jaar vieren we graag samen met alle 
inwoners! Wij hopen van harte dat u naar de nieuwjaarsreceptie 
komt. In een gezellig aangeklede Burgerzaal kunt u kennis maken 
met u bekende en onbekende inwoners van Heemstede. Vanaf 
19.30 uur kunt u binnenlopen. Rond 20.00 uur houdt burgemeester 
Astrid Nienhuis een toespraak en daarna toosten we op het 
nieuwe jaar. Natuurlijk zijn er hapjes en drankjes en er is muziek. De 
wethouders en leden van de gemeenteraad zijn eveneens aanwezig; 
ook zij komen graag met u in gesprek.

Kom gezellig langs!
De nieuwjaarsreceptie is in de Burgerzaal in 
het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1. 
Aanmelden is niet nodig. Graag tot ziens op 
maandag 7 januari!

Volg ons op 
Facebook en Twitter



Start inspraak ‘Beleid geluidsschermen Heemstede 2018’
Door meerdere inwoners van Heemstede, 
waarbij de zij- en/of achtertuin van de woning 
grenst aan een verkeersintensieve route, is de 
wens geuit om een geluidsscherm te mogen 
plaatsen om zo het verkeerslawaai in de tuin 
te dempen. Het beleidsstuk is de basis om 
gemotiveerd te kunnen afwijken van het 
bestemmingsplan, dat de bouw van dergelijke 
geluidsschermen op het zij- en/of achtererf 
niet toestaat. Zonder concrete basis waarop 
wij kunnen terugvallen bij het bepalen of er al 
dan niet sprake is van een geluidsbelast zij- en/
of achtererf en om de schijn van willekeur te 
voorkomen, is het wenselijk (noodzakelijk) om 
in een beleidsstuk de locaties vast te leggen 
waar het plaatsen van een geluidsscherm 
mogelijk is.

Inzage in het beleidsstuk
Het ‘Beleid geluidsschermen Heemstede 
2018’ kunt u op werkdagen van donderdag 
27 december 2018 tot en met woensdag 6 
februari 2019 tijdens openingstijden inzien 
in de publiekshal van het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om het beleidsstuk ter plaatse 
in te zien, dan kunnen wij het ook per e-mail 
toesturen. Een verzoek hiertoe mailt u naar: 
postbusbouwenwoningtoezicht@heemstede.
nl . 

Procedure
Het beleid ligt ter inzage van donderdag 
27 december 2018 tot en met woensdag 
6 februari 2019. In deze periode kunnen 

belanghebbenden zienswijzen indienen bij 
het college. Dit volgens artikel 4 lid 1 van de 
Inspraakverordening Heemstede en afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
De zienswijzen worden meegenomen bij 
de uiteindelijke besluitvorming over de 
herijking van de nadere regels terrassenbeleid 
centrumgebied.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten 
aan: Gemeente Heemstede, afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht, t.a.v. de heer J.C. van 
Wanum, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of 
per mail via postbusbouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl Met vragen over dit onderwerp 
kunt u telefonisch contact opnemen met de 
heer J.C. van Wanum via (023) 548 57 55.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Esdoornkade 36, het plaatsen van een

dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 355307, ontvangen 13
december 2018

- Herenweg 37A, het in afwijking gebruiken
van het pand met de bestemming agrarisch
naar de bestemming sport- en fitness
accommodatie, wabonummer 354276,
ontvangen 7 december 2018

- Landzichtlaan 68, renovatie woonhuis, de
houten balklaag begane grond vervangen
door isolerende schuim betonnen vloer
en doorbreken muur in woonkamer naar
keuken, wabonummer 355315, ontvangen
13 december 2018

- Paulus Buyslaan 4, het vergroten
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 355084,
ontvangen 12 december 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 14, het plaatsen van

een erfafscheiding en overkapping,
wabonummer 350903, verzonden 20
december 2018

- Franz Schubertlaan 56, het uitbreiden van
een woonhuis, vergroten dakkapel op het
voorgeveldakvlak en diverse doorbraken,
wabonummer 353506, verzonden 20
december 2018

- Te Winkelhof 29, het plaatsen van verlichte
gevelletters boven de entree, wabonummer
345888, verzonden 18 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’.

Op 4 december 2018 heeft het college het 
Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit 
grootschalige topografie Bloemendaal en 

Heemstede 2018 vastgesteld. Dit besluit is in 
werking getreden op 19 december 2018. 

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

Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit grootschalige 
topogra�e Bloemendaal en Heemstede 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’.




