
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 februari 2020

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:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Enquête over winkelgebied 
Heemstede Centrum
Waar bent u blij mee in het centrum van 
Heemstede? En wat kan er nog beter? Laat het 
weten! Winkeliersvereniging Winkelcentrum 
Heemstede en gemeente werken aan een 
actieplan voor een toekomstbestendig en 
levendig Heemstede Centrum. Uw mening 

is daarin belangrijk en daarom horen we 
die graag. Vul dus de enquête in. Dit kan tot 
uiterlijk 19 februari. De uitkomsten nemen we 
mee in het actieplan.
Ga voor de online enquête naar: 
bit.ly/heemstedecentrum Op de hoogte 

blijven van de 
bekendmakingen 
in uw buurt?
De overheid biedt haar diensten en 
berichten steeds vaker online aan. 
U kunt via de e-mailservice of app 
van ‘Over uw buurt’ op de hoogte 
blijven van berichten van de 
overheid. Denk hierbij aan publicaties 
over omgevingsvergunningen of 
bestuurlijke besluiten. 
Ga naar overuwbuurt.overheid.nl

Gemeente Heemstede ook 
bereikbaar via WhatsApp
Een vraag stellen over openbaar 
groen of weten wat de status van uw 
paspoortaanvraag is? Dat kan via WhatsApp. 
Om gemeente Heemstede een WhatsApp-
bericht te sturen, voegt u 06 10 98 76 87 toe 
aan uw contacten. Dit nummer wordt alleen 
gebruikt voor WhatsApp en niet voor bellen 
of sms’en. Van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur beantwoorden 
medewerkers praktische vragen via 

WhatsApp. Naast tekstberichten kunt u ook 
foto’s, video’s en geluidsopnames meesturen.

Geen privacygevoelige informatie
Via WhatsApp worden géén persoonlijke 
gegevens uitgewisseld, zoals een 
rekeningnummer of burgerservicenummer. 
Wanneer om privacygevoelige informatie 
wordt gevraagd, dan belt of mailt de 
gemeente u hierover terug.

Secretaris Scoutinggroep WABO
Ben jij goed in het bijhouden van de mailbox, 
schrijven van notulen en vind je het leuk 
om zo nu en dan mee te draaien met een 
groepsactiviteit in het bos? Dan ben jij onze 
nieuwe secretaris! 

Lezing geven over historie 
van tuinen 
Kom In Mijn Tuin zoekt, in het kader van het 
Adriaan Pauw-jaar, een vrijwilliger die een 
lezing wil geven over de historie van tuinen. 
Heb jij die kennis en wil je deze delen met 
anderen dan zien en horen we je graag!

Vrijwilligers Hospicehuis
Hou je van koken en lijkt het je wat om in 
ons hospice een waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren als kookvrijwilliger of verzorger 
persoonlijke was/kleding? Heb je 2x per week 
een paar uurtjes tijd over dan nodigen we je 
graag uit!

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Inloop bij Informatiepunt Plein1:
maandagmiddag, woensdag en 
donderdagmiddag

Inloop bij Informatiepunt De Pauwehof:
woensdag- en vrijdagochtend

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 58, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 535909, ontvangen 

 27 januari 2020
- Jac. P. Thijsselaan 4, het kappen van 1 eik, 

wabonummer 536869, ontvangen 
 28 januari 2020
- Johan Wagenaarlaan 64, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 535893, ontvangen 

 27 januari 2020
- Raadhuisstaat 89-89A, het uitbreiden van 

de bovenwoning en bouwen bedrijfsruimte 
op de begane grond achter de winkel, 
wabonummer 535794, ontvangen  

 27 januari 2020
- Raadhuisstraat achter 31-31A en aan 

de Drenthelaan, het realiseren van 
3 appartementen en verbouwen 
winkelruimte, wabonummer 538446, 
ontvangen 30 januari 2020

- Res Novaplein 37, bedrijfsruimte in 
woongebouw verbouwen naar een 
appartement, wabonummer 538125, 
ontvangen 29 januari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Dr. P. Cuyperslaan 1, het plaatsen van 

een dakkapel in het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 534328, verzonden 

 4 februari 2020
- Drieherenlaan 16, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 530069, verzonden 
 3 februari 2020
- Ir. Lelylaan 6, het restaureren van het 

natuursteen en opnieuw schilderen van de 
wapens bij het Oude Slot, wabonummer 
530043, verzonden 4 februari 2020

- Leidsevaartweg 73, restaureren voormalig 
pompstation, wabonummer 502363, 
verzonden 6 februari 2020

- Leidsevaartweg 1F, aanbrengen façade 
palen als anti-inbraakmaatregel en 
verbetering uitstraling pand, wabonummer 
467569, verzonden 7 februari 2020

- Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van 
een haagondersteunende constructie met 
klimop, wabonummer 531035, verzonden 

 6 februari 2020

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen 

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 532010, 
ontvangen 20 januari 2020

- Herenweg 129, restaureren en aanpassen 
Rijksmonument, wabonummer 515942, 
ontvangen 19 december 2019

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

In deze uitgave:
- Bestemmingsplan 
 ‘Aanvullende voorschriften 
 parkeren’ vastgesteld

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



Ravage door vandalen en inbrekers 
bij tuinderscomplex BATV
Bennebroek - Het was een tijd 
lang rustig op het tuinderscom-
plex BATV (Bennebroekse Ama-
teur Tuinders Vereniging) op de 
Zandlaan, een complex met 115 
tuinen, maar zaterdag 8 februari
is er een enorme ravage aange-
richt door vandalen. Dit meldt 
de Technische Commissie van de 
vereniging.

Deze zomer is er een nieuwe 
blokhut neergezet, zelfs voorzien 
van een anti inbraakstrip. Dat 
heeft niet geholpen want de van-
dalen hebben de planken van de 
deur eraf getrokken.

Alle brandblussers leeggespoten, 
ramen ingegooid, koelkast ge-
plunderd, alles van de kant ge-
trokken, alle kabels van de elek-
trische apparatuur doorgeknipt 
enz. Kortom een enorme ravage.
Daarnaast is er ook bij 25 tuinders 
ingebroken. Ook bij hen is een 
enorme ravage aangericht.

“Dit is zeker niet de eerste keer 
dat er ingebroken is, maar de-
ze omvang is zo groot dat je hier 

Biomarkt in Haarlemmer Kweektuin
Haarlem - De BioMarkt ontwaakt 
uit de zachte winterslaap. De Bio-
Markt vindt op zaterdag 7 maart 
tussen 10-15 uur plaats op het 
voorterrein van de Haarlemmer 
Kweektuin, ingang Kleverlaan 
9 in Haarlem. Je kunt er terecht 
voor allerlei biologische, gluten-

vrije of duurzaam geproduceer-
de producten. Bv groente, Pad-
destoelen,  kiemgroente brood, 
gebak, kaas, worst, jam, honing, 
bier, olijfolie en azijn, zero waste 
verpakkingen en waterzuiveraars.
Het is behalve voor je zaterdagse 
boodschappen doen op de markt 

ook een gezellige plek om wat te 
eten en te drinken. De BioMarkt 
wordt georganiseerd door Zelf-
oogsttuin Wij Telen Groente.
Voor informatie zie:
biomarkt@wijtelengroente.nl,
www.haarlemmerkweektuin.nl,
www.wijtelengroente.nl.

spreekt van puur vandalisme”, al-
dus de vereniging.
BATV vindt het erg voor alle vrij-

willigers en gedupeerde tuinders 
die hier zoveel tijd en energie in 
steken.

Foto’s aangeleverd door BATV

Workshop vogelhuisjes 
beschilderen bij KIMT
Heemstede - In de voorjaarsva-
kantie, op zaterdagmiddag 22 fe-
bruari van 14.00 uur tot 15.30 uur 
is er op Kom In Mijn Tuin (KIMT) 
een workshop ‘vogelhuisjes be-
schilderen’ voor basisschoolkin-
deren. Vooraf wordt er eerst uit-
leg gegeven over de vogels in 
onze tuinen en in het bos. Maxi-

maal aantal deelnemers: 12. Lo-
catie: Tuinhuis KIMT, Herenweg 
18 Heemstede, ingang Groe-
nendaalse bos, tegenover Man-
padslaan. Voor meer informatie: 
www.kominmijntuin.com. 
Aanmelden:info@kominmijntuin.
com of telefonisch: 023-5282651 
(Mik van der Bor).

Bijzonder 
strandplaatje
Heemstede/Zandvoort - 
Monique Rusman uit Heem-
stede maakte deze bijzon-
dere foto in Zandvoort. Ze 
vertelt daarbij: “Deze foto 
nam ik afgelopen vrijdag op 
het strand (boulevard Pau-
lus Loot) van Zandvoort. Het 
lijkt of de foto gefotoshopt 
is; maar dit is niet het geval.”

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
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

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
online 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
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
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’.

Verwijdering vaartuig 
Bronsteevijver
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen op een al vergunde ligplaats:
- Een grijze aluminium boot, genaamd Thor, 

in de Bronsteevijver op ligplaats BSV en 
004/005 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 26 februari 2020 
de gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt 
het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig 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.

Bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften parkeren’ 
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken overeenkomstig artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Aanvullende voorschriften parkeren’ met 
planid NL.IMRO.0397.BPparkeren-0201 
op 30 januari 2020 heeft vastgesteld. Het 
bestemmingsplan voorziet in een uniform 
toetsbaar parkeerbeleid voor het gehele 
grondgebied van de gemeente Heemstede. 
Een thematisch bestemmingsplan dat 
voor het gehele grondgebied geldt wordt 
ook wel een paraplubestemmingsplan of 
parapluplan genoemd. Dit parapluplan 
wijzigt slechts op het onderdeel parkeren 
de huidige bestemmingsplannen en laat 
de bestemmingsplannen voor het overige 
ongewijzigd.

Door een wijziging in de Woningwet 
zijn de stedenbouwkundige bepalingen 
uit de Bouwverordening, waaronder de 
parkeernormenbepaling, komen te vervallen. 
Het parkeerbeleid zoals vastgesteld in de 
‘Nota Parkeernormen Heemstede’, is daarom 
momenteel niet rechtstreeks afdwingbaar. Door 
het bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften 
parkeren’ kunnen alle bouwplannen worden 
getoetst op het aspect parkeren. 

Waar kunt u het bestemmingsplan 
inzien?
Het bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken zijn digitaal te raadplegen op de 
websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPparkeren-0201). Ook liggen de documenten 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad naar voren hebben gebracht, 
kunnen met ingang van donderdag 13 
februari 2020 gedurende 6 weken (dus tot 
en met woensdag 25 maart 2020) tegen dit 
besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor 
belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
(tijdig) zienswijzen bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren 
indienen:
Per post Raad van State, Afdeling 
  bestuursrechtspraak  
  Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

Digitaal Digitale loket op de website van 
  de Raad van State
Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 
Binnen het loket volgt u de instructies en vult 
u de formulieren in. Deze kunt u dan digitaal 
verzenden. Bijlagen levert u eveneens digitaal 
aan via het loket. 
Let op: U kunt geen beroep instellen per e-mail 

Als beroep wordt ingesteld kan ook een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, als spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking op 26 maart 2020, 
tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan telefonisch contact op met mevrouw 
E. Suijk via (023) 548 57 53. U kunt ook een 
e-mail sturen naar e.suijk@heemstede.nl




