Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 13 februari 2019

Heemstede

Gemeente Heemstede houdt
straatinterviews
Van 11 februari tot 25 februari houdt de
gemeente straatinterviews. Inwoners en
ondernemers kunnen ambtenaren en
bestuurders tegenkomen op verschillende
plekken in de gemeente.

Volg ons via
Facebook en Twitter
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
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

In gesprekjes van ongeveer 10 minuten
stellen zij vragen die gaan over wat inwoners
en ondernemers belangrijk vinden in hun
leefomgeving en hoe ze betrokken willen zijn
bij beslissingen daarover. De straatinterviews
zijn een vervolg op de eerder gehouden online
enquête over hoe inwoners en ondernemers
ondersteuning willen bij initiatieven en hoe zij
betrokken willen zijn bij overheidsbeleid.

Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Beleidsmedewerker
Economie en
Duurzaamheid
(28-36 uur/ schaal 10)
Kijk voor meer informatie op
www.heemstede.nl/straatinterviews.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

Vacature Top 3
Enthousiaste rondleiders
voor Kunstfort

Iedere zondag organiseert het Kunstfort bij
Vijfhuizen rondleidingen. De rondleidingen
hebben als inhoud de tentoongestelde actuele
kunst en de historie van het Kunstfort. Ben je
één maal per maand als enthousiaste verteller
beschikbaar? Dan zien we je graag!

helpt hen met allerlei praktische zaken zoals
het aanmelden bij energieleveranciers,
zorgverzekeraars en andere instanties. Je
krijgt een gedegen inwerkprogramma en
professionele begeleiding op de werkvloer.

Ben jij een verbinder en heb jij talent
voor het stimuleren van onze lokale
economie en daarbij oog voor
duurzaamheid?

Bekijk deze vacature op
werkenbijheemstede.nl
en reageer uiterlijk
zondag 24 februari.

Zwemvrijwilliger

Wie gaat met Piet baantjes trekken in het
zwembad op het terrein van SEIN?. Piet heeft
epilepsie en wil graag een vrijwilliger, die met
hem gaat zwemmen onder professioneel
toezicht. Ben jij er voor hem?

Maatschappelijke begeleiding
voor vluchtelingen

Als maatschappelijk begeleider maak je
vluchtelingen wegwijs in Heemstede. Je

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:
heemstede@wehelpen.nl

Tentoonstellingen raadhuis
Burgerzaal

Tot 1 maart is het werk te zien van Astrid van
Domselaar-van Ispelen én Marisca van der
Eem-Wildschut. Astrid en Marisca fotograferen
al heel lang samen, ieder een eigen stijl .

Publiekshal

Paulien Boldingh exposeert haar veelzijdige
schilderwerk tot begin april.

Collecteren
en venten in
Heemstede
- Voor collecteren en venten is altijd
een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met
vergunning mag alleen van maandag
tot en met zaterdag van 10.00 uur tot
20.00 uur.
- Per week kan maar 1 collecterende
instantie een collectevergunning
krijgen.
- Het collecterooster van het CBF is
leidend. Kijk op www.heemstede.nl/
collecterooster.
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld dit
dan bij de politie via 0900-8844.
De eerstvolgende collecte is:
Jantje Beton
(tussen 24 februari en 9 maart)

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 24, het plaatsen van 2
overkappingen , wabonummer 367770,
ontvangen 28 januari 2019
- Broeder Josephlaan 6, het wijzigen van de
voorgevel van het woonhuis, wabonummer
366423, ontvangen 25 januari 2019
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 144, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 366433,
ontvangen 25 januari 2019
- Jacob van Campenstraat 57, het uitbreiden
van een woonhuis en de bouw van een
kelder, wabonummer 366396, ontvangen
25 januari 2019
- Zandvoortselaan 153, het vervangen van de
bovenlaag van het perron en het aanpassen
van de perronhoogte bij de constructieve
gedeelten van de perrons van Station
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer
367960, ontvangen 31 januari 2019

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

en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij
reguliere procedure’.

Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 37A, het plaatsen van een
tijdelijk reclamedoek maximaal 12 weken
per jaar, wabonummer 353932,
verzonden 5 februari 2019
- Glipper Dreef 199E, het uitbreiden van
het clubgebouw scoutinggroep Graaf
Bernadotte, wabonummer 348222,
verzonden 8 februari 2019
- Manpadslaan 5, het uitbreiden van
een woonhuis met een tuinkamer,
wabonummer 345117,
verzonden 7 februari 2019

Ingetrokken en opnieuw verleende
omgevingsvergunnning
- Meermondpad, het kappen van
7 populieren, wabonummer 349263

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester

Deze verleende omgevingsvergunning hebben
wij op 5 februari 2019 ingetrokken. Wij hebben
een nieuwe omgevingsvergunning verleend
met als voorschrift een herplantplicht. Deze
nieuwe vergunning is verzonden op 7 februari
2019.
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
Nieuwe regelgeving

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.

Functieboek HR21 en conversietabel
Op 4 december 2018 heeft het college het
Functieboek HR21 en de conversietabel
vastgesteld. Dit functieboek treedt in werking
op 13 februari 2019.

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

Wijziging Verordening commissie
bezwaarschriften
Op 18 december 2018 hebben het college en
de burgemeester en op 31 januari 2019 de raad
het Besluit wijziging Verordening commissie
bezwaarschriften vastgesteld. Deze wijzigingen
zijn met terugwerkende kracht in werking
getreden vanaf 1 januari 2019

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.

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

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 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.
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’.

