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Heemstede

Inspiratiebijeenkomst
‘Wij maken Heemstede!’ op 4 maart
Hoe zorgen we ervoor dat we van elkaar
weten wat we willen? En hoe kunnen
inwoners, ondernemers, verenigingen en
instanties ook zélf aan het roer staan bij
plannen voor Heemstede? Kortom: hoe
geven we samen vorm aan Heemstede?

Volg ons via
Facebook en Twitter

Op maandag 4 maart organiseert de gemeente
Heemstede een avond ter inspiratie over dit
onderwerp. De bijeenkomst vindt plaats in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 van
19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Hoe meer mensen meepraten, hoe beter we
met elkaar kunnen bepalen wat bij Heemstede
past. Dus kom ook en neem buren, bekenden
of vrienden mee; van jong tot oud, iedereen
is welkom! Voor de organisatie is het prettig
om te weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen. Aanmelden kan bij Marieke Boor via
e-mail m.boor@heemstede.nl of telefonisch
via (023) 548 57 61.

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
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

Een aantal andere gemeenten vertellen
in korte workshops over hun experiment.
Daarnaast geeft Frederik van Dalfsen, auteur
van het boek ‘Pionieren in Participatieland’, een
inkijkje in de ontwikkelingen in Nederland op
dit gebied.
Deze presentaties zijn bedoeld ter inspiratie
om daarna met elkaar het gesprek aan te
gaan. Wat is interessant aan wat we gehoord
hebben? Welke dilemma’s zien we? Welke
ervaringen willen we met elkaar delen? Wat
past bij ons? De opbrengst van de avond vormt
de basis voor de verdere ontdekkingstocht
naar ‘Wij maken Heemstede’.

Meld je vooraf aan

Vragen aan de
gemeente?

Adresgegevens en
openingstijden

Programma

Positief Opvoeden workshop
‘Leren luisteren’
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 .

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 104, het vervangen van
lichtreclame, wabonummer 351906,
verzonden 14 februari 2019
- Cruquiushaven t.h.v. nr. 14, het kappen
van een 9-stammige populier. De eerder
verleende omgevingsvergunning hebben
wij op 12 februari 2019 ingetrokken. Wij
hebben een nieuwe omgevingsvergunning
verleend met als voorschrift een

Nieuwe regelgeving

herplantplicht. Deze nieuwe vergunning is
op 12 februari 2019 verzonden.
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
- Zomerlaan 17A, nieuwbouw van een
woonhuis, wabonummer 358468,
ontvangen 27 december 2018
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Zomerlaan 17A, nieuwbouw van een
woonhuis, wabonummer 358468,
ontvangen 27 december 2018
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaa

Verkeersbesluit
- Het realiseren van een
voetgangersoversteekplaats (zebrapad) ter
hoogte van Binnenweg 16.
De volledige tekst van dit verkeersbesluit is
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot

- 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)

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 41, veranderingen voor het
oprichten van een nieuwe winkel, het
plaatsen van reclame, een condensor
aan de zijgevel, wabonummer 368398,
ontvangen 1 februari 2019
- Charlotte van Pallandtlaan 1, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 368686,
ontvangen 4 februari 2019
- Einthovenlaan 5, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 369419,
ontvangen 6 februari 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Collecteren
en venten in
Heemstede

29 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis
van Heemstede. Bent u het niet eens met het
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen.
Zie hiervoor ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

Verordening commissie voor
bezwaarschriften personele
aangelegenheden 2019
Op 18 december 2018 en gewijzigd op 22
januari 2019 heeft het college respectievelijk
op 31 januari 2019 heeft de raad de
Verordening commissie voor bezwaarschriften
personele aangelegenheden 2019 vastgesteld.
Deze verordening is met terugwerkende kracht
in werking getreden op 1 januari 2019.
Regeling Here Is Your Own Device (HIYOD)
Op 4 januari 2019 heeft de gemeentesecretaris
de Regeling Here Is Your Own Device (HIYOD)
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op
8 februari 2019.
Vergunningverlening, toezicht en
handhaving milieu
Op 22 januari 2019 heeft het college de
volgende stukken vastgesteld:
- Beleidskader VTH milieu 2019-2022
Omgevingsdienst IJmond,
- VTH-strategie milieu 2019-2022
Omgevingsdienst IJmond en
- Uitvoeringsprogramma 2019
Omgevingsdienst IJmond.
Deze stukken treden in werking op 19
februari 2019 respectievelijk 15 februari
2019 respectievelijk 20 februari 2019. Het
Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond
2015-2018 en het Milieuhandhavingsbeleid
2014 zijn hiermee vervallen.
Collecte- en wervingsrooster
Heemstede 2019
Op 29 januari 2019 heeft het college het
collecte- en wervingsrooster Heemstede 2019
vastgesteld. Het collecte- en wervingsrooster
geldt voor het jaar 2019.
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl

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 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’.

