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Heemstede

100e rookvrije kinderboerderij van Nederland

Staatssecretaris Blokhuis verklaart
kinderboerderij Heemstede rookvrij

Vergaderingen
raadscommissies
februari

Op maandag 4 februari ontving burgemeester
Astrid Nienhuis Paul Blokhuis, staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
bij kinderboerderij ‘t Molentje in Heemstede.
Samen met wethouder Nicole Mulder
onthulde de staatssecretaris het bord ’Rookvrij,
op weg naar een Rookvrije Generatie’. Kinderen
van Casca kinderopvang waren aanwezig voor
het plaatsen van handafdrukken op het bord.
De boerderij is de 100e kinderboerderij van
Nederland die de kwalificatie ‘Rookvrij’ heeft
gekregen.

Gemeenteraad wil een rookvrije
generatie

Het rookvrij maken van de kinderboerderij
is een logische uitwerking van de motie
‘Rookvrije Generatie’ die in september
2018 door de Heemsteedse gemeenteraad
unaniem is aangenomen. Een oproep
om alle kinderopvangcentra, scholen,
sportverenigingen, speeltuinen en
gemeentelijke gebouwen en buitenruimten
in Heemstede rookvrij te maken.

Vragen aan de
gemeente?

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

Wil jij zorgen voor een prettige
leefomgeving voor alle
Heemstedenaren? Heb jij lef en een
goede dosis nieuwsgierigheid?

Nieuwe regelgeving

Adresgegevens en
openingstijden

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.

Beleidsmedewerker
ruimtelijke ordening
(32 uur/ schaal 10A)

Bekijk deze vacature op
werkenbijheemstede.nl
en reageer uiterlijk
zondag 17 februari.

Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

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

Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Positief Opvoeden workshop
‘Leren luisteren’

20 maart: verkiezing Provinciale Staten en waterschap

Stemmen bij volmacht en met een
kiezerspas

U wilt iemand anders voor u laten
stemmen (stemmen bij volmacht)
Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand
anders voor u laten stemmen. Dat is een
machtiging. De persoon die door u gemachtigd
wordt, mag uw stem alleen tegelijk met zijn
eigen stem uitbrengen. Ook mag deze persoon
niet meer dan 2 machtigingen aannemen.
Provinciale Staten
Bij de verkiezing voor de leden van de
Provinciale Staten kunt u alleen kiezers
machtigen die in de provincie Noord-Holland
mogen stemmen. Het is niet mogelijk om
iemand in een andere provincie te machtigen!
U kunt iemand op 2 manieren machtigen:

Beleidsnota Peuteropvang
Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad
de Beleidsnota Peuteropvang vastgesteld.
Aanwijzingsbesluit Algemene
Plaatselijke Verordening
Op 29 januari 2019 hebben het college
en de burgemeester, elk voor zover hun
bevoegdheid strekt, het Besluit tot wijziging
Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke
Verordening vastgesteld. Deze wijzigingen zijn
in werking getreden op 1 februari 2019. De
wijzigingen zijn verwerkt in de Nadere regels
Algemene Plaatselijke Verordening 2019.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
organiseert een workshop ‘Leren luisteren’ voor
ouders die kinderen hebben in de leeftijd van
12 tot 16 jaar. Je krijgt onder andere praktische
tips over hoe je als ouder je tiener kan leren
omgaan met emoties.
Deze gratis bijeenkomst vindt plaats op
donderdag 7 maart van 19.30 tot 21.30 uur
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 in Heemstede. Deze workshop
is voor een groep van maximaal 12 ouders.
Meer informatie en/of inschrijven?
Kijk op www.cjgheemstede.nl

Op 20 maart 2019 kunt u de leden van
de Provinciale Staten kiezen. Ook vindt
tegelijkertijd de verkiezing plaats van de
leden van het algemeen bestuur van de
waterschappen. Voor beide verkiezingen
gelden deels andere regels voor het stemmen
bij volmacht en het stemmen met een
kiezerspas.

Gladheidsbestrijdingsplan 2018-2019
Op 27 november 2018 heeft het college
het Gladheidsbestrijdingsplan gemeente
Heemstede 2018-2019 vastgesteld. Dit
plan treedt in werking op 5 februari 2019.
Het Gladheidsbestrijdingsplan gemeente
Heemstede 2017-2018 is hiermee vervallen.

- ‘Onderhandse machtiging’ via de stempas.
Dit kan alleen als u iemand in Heemstede
machtigt! Op de achterkant van uw stempas
vult u de naam in van degene die voor u
gaat stemmen. U en de gemachtigde zetten
beiden de handtekening op de stempas.
Let er op dat u de gemachtigde een
kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft.
Dit mag eventueel ook een foto van uw
identiteitsbewijs op een telefoon zijn.
- Machtiging door een schriftelijke
aanvraag voor een volmachtsbewijs. U
kunt ook iemand machtigen door het
invullen van een aanvraagformulier
voor een volmachtsbewijs. U kunt dit
aanvraagformulier krijgen bij de gemeente.
Ook kunt u het downloaden van de website.
U moet dit formulier helemaal invullen
en zowel u als de gemachtigde zetten de
handtekening op het aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier moet uiterlijk op vrijdag
15 maart bij de gemeente binnen zijn. De
gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs
thuis gestuurd en heeft geen kopie nodig
van uw identiteitsbewijs.
Vervolg op volgende bladzijde

Besluit tot wijziging nadere regels
Algemene Plaatselijke Verordening
Op 29 januari 2019 hebben het college en de
burgemeester, elk voor zover hun bevoegdheid
strekt, het Besluit tot wijziging Nadere regels
Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld.
Deze wijzigingen zijn in werking getreden op
1 februari 2019. De wijzigingen zijn verwerkt
in de Nadere regels Algemene Plaatselijke
Verordening 2019..
Circusbeleid Heemstede 2019
Op 29 januari 2019 heeft de burgemeester
het Circusbeleid Heemstede 2019 vastgesteld.
Dit beleid is in werking getreden op 1 februari
2019. Het Beleid met betrekking tot circussen
is door het college op 29 januari 2019
ingetrokken.
Beleid voortuinen in Heemstede 2019
Op 29 januari 2019 heeft het college het Beleid
voortuinen in Heemstede 2019 vastgesteld.
Dit beleid is in werking getreden op 1 februari
2019. Het volgende beleid is daarmee
vervallen:
- Beleid afwijken bestemmingsplan
tuinkisten en overkappingen, vastgesteld bij
collegebesluit van 4 december 2012;
- Beleid overkappingen in grote voortuinen,
vastgesteld bij collegebesluit van 15
november 2016;
- Beleid kleine schuurtjes in voortuinen,
vastgesteld bij collegebesluit van 16 mei
2017.
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl

Vergadering
raadscommissies
februari
De raadscommissies Samenleving, Middelen en
Ruimte houden op respectievelijk 12, 13 en 14
februari 2019 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 raadscommissie Samenleving
12 februari 2019
- Opening en vaststellen agenda commissie
Samenleving 12 februari 2019
- Spreekrecht burgers
- Integraal Huisvestingsplan basisscholen
(1e zienswijze) (B-Stuk
- Plan van aanpak onderzoek blaashal (B-stuk)
- RegioRijder (doelgroepenvervoer),
aanbesteding vervoerscapaciteit (C-stuk)
(op verzoek van VVD)
- Overzicht structurele subsidies Welzijn 2019
(C-stuk) (op verzoek van HBB en VVD)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
13 februari 2019
- Vaststellen agenda commissie Ruimte
13 februari 2019
- Spreekrecht burgers
- Verhoging investeringsbedrag voor project
‘Vervangen damwand jachthaven Van Merlen’
- Normenkader 2018 controle jaarrekening
2018
- Uitvoering motie Duurzaamheid 2.0
- Voortzetting raadsgesprek Overdrachtsnotitie
ambtelijke samenwerking
Heemstede - Bloemendaal
- Praatstuk Nieuwe Initiatieven 2018-2022
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
14 februari 2019
Voorafgaand aan de raadscommissie: Informatieuurtje over de Roerdomplaan (start 19.00 uur)
- Vaststellen agenda commissie Ruimte
14 februari 2019
- Spreekrecht burgers
- Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio
IJmond’ voor het grondgebied van gemeente
Heemstede
- Evaluatie Kwakelbrug en bereikbaarheid
industriegebied
- Ontwikkelingszone Haarlem Zuidwest
- Voornemen ter inzage leggen
ontwerpbestemmingsplan ‘Horeca en
terrassen Heemstede’
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
U kunt uw visie kenbaar maken aan de
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u
uw visie en/of mening geven door gebruik
te maken van het spreekrecht. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, via
telefoonnummer (023) 548 56 37 of per e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Vervolg van vorige bladzijde
Waterschap
Voor de verkiezing van de leden van het
algemeen bestuur van de waterschappen
kunt u alleen iemand machtigen die ook mag
stemmen voor de waterschapsverkiezing van
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Let er
daarbij op dat de provinciegrenzen niet gelijk
zijn aan de waterschapsgrenzen!
U kunt iemand op 2 manieren machtigen:
- ‘Onderhandse machtiging’ via de stempas.
Dit is alleen mogelijk als u iemand in
Heemstede machtigt! Op de achterkant
van uw stempas vult u de naam van
degene in die voor u gaat stemmen.
U en de gemachtigde zetten beiden
de handtekening op de stempas. Let
er op dat u de gemachtigde een kopie
van uw identiteitsbewijs meegeeft. Dit
mag eventueel ook een foto van uw
identiteitsbewijs op een telefoon zijn.
- Machtiging door een schriftelijke aanvraag
voor een volmachtsbewijs. Via de schriftelijke
aanvraag voor een volmachtsbewijs kunt
u iedereen machtigen die ook binnen de
grenzen van het Hoogheemraadschap
van Rijnland woont en een stempas
heeft gekregen voor deze verkiezing.
Verderop staan de gemeenten van het
Hoogheemraadschap apart opgenomen.
U kunt het aanvraagformulier krijgen bij de
gemeente. Ook kunt u het downloaden van
de website. U moet dit formulier helemaal
invullen en zowel u als de gemachtigde
zetten de handtekening op het
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier
moet uiterlijk op vrijdag 15 maart bij de
gemeente binnen zijn. De gemachtigde
krijgt het volmachtsbewijs thuis gestuurd
en heeft geen kopie nodig van uw
identiteitsbewijs.

U wilt stemmen in een andere gemeente
(kiezerspas)
Met een kiezerspas kunt u in een andere
gemeente stemmen. Als u uw kiezerspas kwijt
raakt, kunt u geen vervangende kiezerspas
krijgen en kunt u niet stemmen!
Provinciale Staten
U kunt voor de verkiezing van de leden van de
Provinciale Staten een kiezerspas aanvragen.
Met de kiezerspas kunt u in elke gemeente
in Noord-Holland stemmen. U kunt op de
volgende manieren een kiezerspas aanvragen:
- U komt met uw stempas naar het
gemeentehuis. U moet uw stempas
inleveren en uw kiezerspas wordt meteen
voor u klaargemaakt. U kunt dit tot uiterlijk
19 maart, 12.00 uur doen.
- U vraagt de kiezerspas schriftelijk aan.
U kunt hiervoor bij de gemeente een
aanvraagformulier krijgen. Ook kunt u dit
formulier downloaden van de website. U
vult het formulier in en stuurt het samen
met uw stempas naar de gemeente. Het
formulier moet uiterlijk 15 maart bij de
gemeente binnen zijn. U krijgt de kiezerpas
thuis gestuurd.
Waterschap
U kunt voor de waterschapsverkiezing een
kiezerspas aanvragen. U kunt in elke gemeente
stemmen, die valt binnen de grenzen van
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze
gemeenten staan verderop vermeld. Het
stemmen met een kiezerspas kan op de
volgende manieren:
- U komt met uw stempas naar het
gemeentehuis. U moet uw stempas
inleveren en uw kiezerspas wordt meteen
voor u klaargemaakt. U kunt dit tot uiterlijk
19 maart, 12.00 uur doen.

- U vraagt de kiezerspas schriftelijk aan.
U kunt hiervoor bij de gemeente een
aanvraagformulier krijgen. Ook kunt u dit
formulier downloaden van de website. U
vult het formulier in en stuurt het samen
met uw stempas naar de gemeente. Het
formulier moet uiterlijk 15 maart bij de
gemeente binnen zijn. U krijgt de kiezerpas
thuis gestuurd.
Gemeenten die vallen binnen de grenzen
van het Hoogheemraadschap van Rijnland
De volgende gemeenten vallen binnen de
grenzen van het Hoogheemraadschap van
Rijnland:
Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amstelveen,
Amsterdam, Bloemendaal, Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard,
Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg,
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest,
Teylingen, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen,
Wassenaar, Zandvoort, Zoetermeer en
Zoeterwoude.
De cursief vermelde gemeenten hebben
meerdere waterschappen binnen de
gemeentegrenzen. Als u iemand wilt
machtigen uit een van deze gemeenten
moeten wij eerst controleren of deze
persoon wel mag stemmen voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Als dat niet
het geval is, dan wordt uw verzoek afgewezen.
Wilt u in een van de cursief vermelde
gemeenten met een kiezerspas stemmen,
vraag dan bij de betreffende gemeente na in
welke stembureaus u terecht kunt. Het kan
zijn, dat u voor het Hoogheemraadschap van
Rijnland niet in elk stembureau in die gemeente
kunt stemmen

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Dr. P. Cuyperslaan 9, het snoeien van een
eik, spar en den, wabonummer 365726,
ontvangen 23 januari 2019
- Herenweg tot Torenlaan, het aanleggen van
een transportleiding voor drinkwater en
vervallen leiding en het aanplanten van 88
bomen, wabonummer 366004, ontvangen
22 januari 2019
- Jan van den Bergstraat 23, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 366200, ontvangen 25
januari 2019
- Laan van Insulinde 34, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 365680, ontvangen 16
januari 2019
- Raadhuisstraat 14, het vernieuwen van
gevelreclame, wabonummer 365709,
ontvangen 15 januari 2019
- Roemer Visscherplein, het plaatsen van
een terras bij het Roemer Visscherplein,
wabonummer 365689, ontvangen 17
januari 2019
- Vogelenzangseweg 21 (op terrein van
Waternet), het kappen van 17 hemelbomen,
wabonummer 365691, ontvangen 18
januari 2019

- Zandvoortselaan 8B, het bouwkundig
splitsen van het pand in een benedenruimte
en bovenwoning en het aanbrengen van
reclame, wabonummer 365125, ontvangen
17 januari 2019
- Zomerlaan 27, het maken van een
gevelwijziging, wabonummer 366065,
ontvangen 24 januari 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

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
- Roemer Visscherplein, het plaatsen van
een terras bij het paviljoen, wabonummer
365689, ontvangen 17 januari 2019

Verleende omgevingsvergunningen
- Glipperweg 29, het uitbreiden van de
eerste verdieping, wabonummer 352648,
verzonden 31 januari 2019
- Herenweg tot Torenlaan, het aanleggen van
een transportleiding voor drinkwater en
vervallen leiding en het aanplanten van 88
bomen, wabonummer 366004, verzonden
30 januari 2019
- Zandvoortselaan 8B, het bouwkundig
splitsen van het pand in een benedenruimte
en bovenwoning en aanbrengen reclame,
wabonummer 365125, verzonden 31 januari
2019

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

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland 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.

-

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Roemer Visscherplein, het plaatsen van
een terras bij het paviljoen, wabonummer
365689, ontvangen 17 januari 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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.

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 NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

