
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 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

Heemstede scoort hoog ten opzichte van vergelijkbare gemeenten

Uitkomsten burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente 2020 
Eind 2019 is de burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl uitgevoerd onder 
inwoners van 18 jaar en ouder van de 
gemeente Heemstede. Het onderzoek 
geeft inzicht in de mening van de inwoners 
over allerlei gemeentelijke thema’s zoals de 
zorg van de gemeente voor de woon- en 
leefomgeving, het betrekken van inwoners 
bij beleid, de gemeentelijke dienstverlening 
en inspanningen om inwoners deel te laten 
nemen aan de maatschappij. De uitkomsten 
kunnen vergeleken worden met die van 
vergelijkbare gemeenten. 
Op www.heemstede.nl bij nieuws 

leest u de samenvatting (factsheet) en het 
volledige rapport.

Verkeersbesluiten Formule 
1-weekend
In het weekend van 1 tot en met 3 mei 
vindt in Zandvoort de Dutch Grand 
Prix (Formule 1) plaats. Dit sportieve 
evenement trekt veel bezoekers. Om het 
verkeer soepel door Heemstede te leiden 
en de hinder te beperken, zijn een aantal 
verkeersbesluiten genomen. 
Deze zijn vanaf 18 februari in te zien via 
zoek.o�cielebekendmakingen.nl

Mobiliteitsplan
De organisatie van de Formule 1-race heeft 
een mobiliteitsplan opgesteld om het verkeer 
in goede banen te leiden. De omliggende 
gemeentes, waaronder Heemstede, hebben 
meegedacht. Inzet vanuit Heemstede is: de 
verkeershinder voor inwoners zoveel mogelijk 
te beperken. De maatregelen die genomen 
worden moeten daarvoor zorgen, al zal het 
voor sommige inwoners betekenen dat ze 
iets moeten omrijden. Overigens is het advies 
om in het Formule 1-weekend de auto zoveel 
mogelijk te laten staan, gezien de verwachte 
drukte. 

Afsluiting
Onderdeel van het mobiliteitsplan is om 
automobilisten te ontmoedigen met de 
auto naar Zandvoort te komen tijdens de 
Formule 1-races. Hierbij zal in Heemstede 
de huidige verkeersroute door Heemstede 
naar Zandvoort, via de Lankchorstlaan en 
Zandvoortselaan, vanaf de Heemsteedse 
Dreef ‘s ochtends afgesloten worden voor 
gemotoriseerd verkeer in westelijke richting 
van circa 07.00 tot 13.00 uur. Het verkeer wordt 
omgeleid via  Haarlem (Spanjaardslaan).

Informatieavond
Op dinsdagavond 17 maart om 19.30 uur 
is er een informatieavond in het raadhuis 
van Heemstede (Raadhuisplein 1). Hier zal 
een toelichting worden gegeven op het 
mobiliteitsplan en wat dit voor Heemstede 
betekent. Daarna is er alle gelegenheid om 
vragen te stellen.
Kijk voor meer informatie over het Formule 
1-weekend en het mobiliteitsplan op 
www.zandvoort.nl/formule1. (Voor het 
mobiliteitsplan en vergunningen kunt u 
doorklikken op ‘Documenten’). 

Brandweer, Politie en 
handhaving in actie 
tegen foutparkeren
Foutgeparkeerde voertuigen kunnen 
onbedoeld de brandweer hinderen, die bij 
een brand supersnel ter plaatse moet zijn. 
Dinsdag 10 maart maken handhaving, Politie 
en Brandweer vanaf 19.15 uur gezamenlijk 
een ronde langs verschillende knelpunten 
in Heemstede. Met deze actie maken ze 
autobezitters bewust van de soms ernstige 
gevolgen voor een bluswagen, die vanwege 
een foutgeparkeerde auto niet door kan rijden. 
Omdat politie en handhaving bij deze actie 
betrokken zijn, kunnen ze eigenaren van auto’s 
achterhalen en ze aanspreken op hun gedrag. 
De actie slaat twee vliegen in één klap, want 
ook afvalverwerker Meerlanden ondervindt 
bij het ophalen van vuilnis vaak overlast door 
auto’s die in de weg staan. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Leidsevaartweg  tot aan de e Leijweg 

7, het aanleggen van een buis met een 
glasvezelkabel, wabonummer 543056, 
ontvangen 6 februari 2020

• li er reef  het aanleggen van een 
inrit, wabonummer 540459, ontvangen 

 3 februari 2020
• H ndellaan  het laatsen van een bord 

met naam aanduiding, wabonummer 
544647, ontvangen 7 februari 2020

• Herenweg  het herbouwen restaureren 
van een klompenhok, wabonummer 
540419, ontvangen 31 januari 2020

• I ssellaan  het laatsen van 
zonnepanelen op een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 539005, 
ontvangen 30 januari 2020

• Ir  Lel laan -  het laatsen van een 
tijdelijke overkapping (stretchdoek) voor 
7 maanden (april t/m oktober 2020), 
wabonummer 541009, ontvangen 

 3 februari 2020
• ohan Wagenaarlaan  het laatsen 

van een dubbele draaipoort en een 
enkele looppoort, wabonummer 540705, 
ontvangen 3 februari 2020

• Leidsevaartweg  tot aan de e Leijweg 
7, het aanleggen van een buis met een 
glasvezelkabel, wabonummer 543056, 
ontvangen 6 februari 2020

• Lorent laan  het laatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 540900, ontvangen 

 4 februari 2020
• Lorent laan  het laatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 541640, ontvangen 

 4 februari 2020
• aulus otterlaan  het snoeien van 

een rode beuk, wabonummer 543332, 
ontvangen 6 februari 2020

• Laan van o enburg  het laatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
bouwen terras, interne verbouwing en 
uitbreiden badkamer in de verdiepingslaag, 
wabonummer 531969, ontvangen 

 20 januari 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
• ru uiusweg  het laatsen van 

een reclamezuil, wabonummer 506711, 
verzonden 10 februari 2020

• r  S hae manlaan  het uitbreiden van 
een woonhuis met een erker, wabonummer 
517399, verzonden 10 februari 2020

• r   horbe kelaan  het laatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 532010, 
verzonden 10 februari 2020

• Laan van o enburg  onstru tieve 
doorbraak, wabonummer 518212, 

verzonden 13 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
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn met zes 
weken te verlengen.
• Lorent laan  het laatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 540900, ontvangen 

 4 februari 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
• Lorent laan  het laatsen van en 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 540900, ontvangen 

 4 februari 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp 

0610987687

Vergadering 
gemeenteraad op 

donderdag 27 februari



Sportevent op Haarlemse ijsbaan 
voor ruim 100 ouderen
Haarlem - Meer dan 100 oude-
ren hebben zich aangemeld voor 
het sportevent op de Haarlemse 
ijsbaan. 

Op vrijdag 21 februari wordt voor 
deelnemers én mantelzorgers 
van alle dag- en ontmoetingscen-
tra van ouderenzorgorganisatie 
Kennemerhart een sport-, spel- 
en muziekactiviteit georgani-
seerd op de ijsbaan en het naast-
gelegen Kennemer Sportcenter. 

Een evenement waarbij samen-
werking en maatschappelijke be-
trokkenheid centraal staat. Geor-
ganiseerd door alle dag- en ont-
moetingscentra van Kennemer-
hart én met Stichting Sport Sup-
port, CIOS, de Wizzel, IJsbaan 
Haarlem en het Kennemer Sport-
center.
 
Bewegen is goed voor de moto-
riek, het geheugen en om �t te 
blijven. Bewegen zorgt ervoor dat 

het verouderingsproces geremd 
wordt; het is goed voor de adem-
haling, spieren en botten, het ver-
kleint het risico op botbreuken, 
het heeft positieve invloed op de 
mentale gezondheid en het blijkt 
een positieve invloed te hebben 
op het voorkomen/reduceren 
van dementie en Alzheimer.
Reden genoeg voor Kennemer-
hart om hier aandacht aan te 
schenken met dit sportevene-
ment.

Lamia Yared opent Matinee 
Mondial bij Circus Hakim
Haarlem - Zangeres  Lamia Ya-
red opent op zondag 1 maart van 
11-13 uur de Matinee Mondial 
bij Circus Hakim op de Korte Ver-
spronckweg 7-9 in Haarlem. Zij 
brengt een zeldzaam repertoire 
van klassiek Turkse en Arabische 
muziek weer tot leven die terug-
gaat tot de 12e en 13e eeuw. Als 
gepassioneerde vertolkster van 
traditionele muziek uit het Na-
bije Oosten heeft zij zich lange 
tijd verdiept in de kunst van de 
oriëntaalse zang. Zij deed dit on-
der meer door reizen naar Grie-
kenland, Turkije en Libanon waar 
zij beroemde vertolkers raad-
pleegde en nauwgezet onder-
zoek deed.
Ze neemt ons mee terug in de tijd 
met oude klassiek Arabische, Ot-
tomaanse en Perzische muziek 
zoals deze ooit werd vertolkt door 
muzikanten die van hof naar hof 
reisden, in een gebied dat zich 
uitstrekte van Perzië tot in Anda-
lusië. In haar recent verschenen 
album ‘Chants des Trois Cours’ 

brengt Lamia een eerbetoon aan 
deze oeroude liederen. Het is de 
neerslag van optredens in ve-
le landen en nu dus ook in Haar-
lem. Lamia Yared wordt begeleid 
door Fotini Kokkala op de kanun. 
Kees van Boxtel is gastmuzikant 
op de bansuri.

Inloop vanaf 10.30 uur. Entree 
volwassenen: € 17,50,- aan de 
deur, in de voorverkoop entree 
€ 13,00 Haarlem Pas / CJP € 10,-.
Kaarten in voorverkoop á € 13,00 
ook verkrijgbaar in de winkel 
Ananda (Kleine Houtstraat 36, 
Haarlem.)

Foto aangeleverd

Verkooptentoonstelling ‘Kiekjes te koop’ 
in Historisch Museum Haarlemmermeer
Cruquius - Nu het KNMI op zon-
dag 16 februari de eerste lente-
dag noteerde, start Historisch 
Museum Haarlemmermeer met 
de lenteschoonmaak. Op de zol-
der van de enorme Mentzhoeve, 
boven de tentoonstellingsruim-
ten van het museum, zijn jaren-
lang vintage schatten verzameld. 
Denk aan tentoonstellingsmateri-
aal, kaarten en replica’s van histo-
rische foto’s. Belangwekkend ma-
teriaal is gedigitaliseerd en gear-
chiveerd. Vanaf nu is een deel van 
deze vintage beelden te koop in 
het museum. De opbrengst van 
de verkooptentoonstelling is be-
stemd voor de verlichting in de 
nieuwbouw van het Haarlem-
mermeermuseum De Cruqui-
us. Graag zetten we in het pavil-
joen naast het gemaal een nieu- Foto’s aangeleverd

we spot op het verleden. Kom kij-
ken in Historisch Museum of er 
voor jou een kiekje voor een klei-
ne prijs bij zit.
Historisch Museum is tijdens de 
voorjaarsvakantie van 18 t/m 23 
februari elke dag open van 13 
tot 17 uur. Daarna is het muse-

um open op woensdag en in het 
weekend van 13 tot 17 uur.

Historisch Museum ligt aan Bos-
weg 17, naast Claus Event Center. 
Kijk op www.haarlemmermeer-
museum.nl voor openingstijden 
en routebeschrijving.

Haarlems cabaretduo Stan 
en Wietse in Philharmonie
Haarlem - Op zaterdag 21 maart 
om 20.15 uur gaat de voorstelling 
‘We zullen zijn’ van het Haarlemse 
cabaretduo Stan en Wietse in pre-
mière  in de kleine zaal van de 
Philharmonie aan de Lange Begij-
nestraat 11 in Haarlem. 
Stan Put en Wietse Algera komen 
uit Haarlem en kennen elkaar van 
de PABO.  In 2000 zaten zij bij de 
laatste 10 deelnemers van het 
Leids Cabaret Festival en sinds-
dien gaan zij hun eigen weg. De 
mannen brengen integer en mu-
zikaal cabaret. 

In 2003 (“Alles zo anders”) en 

2008 (“Komen en gaan”) namen 
zij een CD op met liedjes uit hun 
programma’s. Optredens volgden 
op festivals (met live band) en 
met avondvullende programma’s 
op podia als Het Oude Raadhuis, 
‘t Mosterdzaadje, het Meterhuis, 
de Lichtfabriek en het Posthuis. 

Na hun liedjesprogramma “Af-
scheidscomeback” (2016) en 
de reünietournee “Dikke retro” 
(2018), keren zij in 2020 terug met 
een nieuw programma “We zul-
len zijn”. Naast liedjes brengen de 
mannen ook weer korte sketches 
en gaan zij zoals altijd met de bil-
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len bloot. De première van “We 
zullen zijn” is op 21 maart 2020 
in de prachtige kleine zaal van de 
Philharmonie in Haarlem.   Kaar-
ten zijn te bestellen via de (onli-
ne) kassa van de Philharmonie:

https://www.theater-haarlem.nl/
programma/16658/We_zullen_
zijn/Stan_en_Wietse/

Open Inloop Vriendinnenclub
Heemstede - Op dinsdag 25 februari om 14.00 uur vindt er weer 
een open inloop plaats van de vriendinnenclub bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, om kennis te komen ma-
ken met de vrouwen die zich inmiddels al hebben aangemeld bij 
de Vriendinnenclub.

Wilt u vooraf al even contact of informatie, belt u dan met Corrie 
van Rijn op 023-822 42 97 of Ellen Swart bij WIJ Heemstede, tel. 
023-5483828.

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 (griffi  erecht). 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’.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 
27 februari 2020 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 februari 2020 

Bespreekpunten:
• Heemstede maakt het mogelijk 
 (nieuwe initiatieven 2018-2022)
• Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 

2020-2050
Hamerpunten:
• Uitbreiden Stimuleringsbudget inwoners- 

en of buurtinitiatieven 

Overige punten:
• Lijst van Ingekomen Stukken 

raadsvergadering 27 februari 2020
• Wat verder ter tafel komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. 

Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffi  e via telefoonnummer (023) 5485646 
of per e-mail: griffi  e@heemstede.nl

Vergadering gemeenteraad

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




