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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

Gemeente Heemstede
zoekt stemmentellers
De gemeente Heemstede doet bij de
verkiezingen voor provinciale staten en
het waterschap op 20 maart mee aan het
experiment ‘Centraal tellen van de stemmen’.
Dat betekent dat op de verkiezingsavond
de stemmen alleen op partijniveau geteld
worden. Op 21 maart worden alle stemmen in
teams geteld op kandidaatsniveau. Hiervoor
zoeken wij nog 20 tellers. Bent u op donderdag
21 maart beschikbaar van 9.00 tot ongeveer
14.00 uur en wilt u helpen met het tellen van
de stemmen? Meld u dan per e-mail aan via
verkiezingen@heemstede.nl
U krijgt voor uw deelname een vergoeding
(bedrag wordt nog bepaald). Voor een broodje
en drinken wordt gezorgd.

Ontheffing werktijden Bouwbesluit
Cesar Francklaan 61 t/m 183
Wettelijk kader
Volgens het artikel 8.3, eerste lid van het
Bouwbesluit moeten bedrijfsmatige bouwof sloopwerkzaamheden op werkdagen en
op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur
worden uitgevoerd. Het Bouwbesluit is een
algemene maatregel van bestuur op basis van
de Woningwet. Volgens artikel 8.3, derde lid
van het Bouwbesluit mag het college hiervan
ontheffing verlenen.
Ontheffingsbesluit
Bij besluit van 20 februari 2019 hebben wij
ontheffing verleend van de werktijden voor
werkzaamheden op de Cesar Francklaan 61
t/m 183 (woontorens Spaarnelicht). Het gaat
om het storten en vlinderen van de betonnen
keldervloer.
De ontheffing geldt voor de volgende werktijden:
- Donderdag 7 maart 2019 van 06.00 uur tot
07.00 uur en 19.00 uur tot 00.00 uur;

- Vrijdag 8 maart 2019 van 00.00 uur tot
0.700 uur.
Motivering
Het gaat om het storten en afwerken van de
betonnen keldervloer. Deze vloer moet glad
afgewerkt worden door middel van “vlinderen”.
Het vlinderen moet binnen een bepaalde
tijd na het storten van het beton aanvangen
en kan daarom niet binnen de reguliere
werktijden plaatsvinden.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van de beschikking in bezwaar gaan.
Zie Inzien, reageren, bezwaar maken > Bezwaar
maken bij reguliere procedure. De beschikking
is verzonden op 21 februari 2019. Een
bezwaarschrift schorst niet de werking van het
besluit. Belanghebbenden kunnen daarom naast
een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening bij de rechtbank indienen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Asterkade 36, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 371064,
ontvangen 12 februari 2019
- Binnenweg 87, het aanbrengen van
gevelreclame, wabonummer 370283,
ontvangen 8 februari 2019
- Glipperweg 6, het verbouwen/uitbreiden
van een woonhuis, 371927, ontvangen 15
februari 2019
- Jacob van Campenstraat 4, het plaatsen van
een dakopbouw en het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 370946,
ontvangen 12 februari 2019
- Leidsevaartweg 17, tankstation voor het
afleveren van vloeibare brandstoffen zonder
direct toezicht, 370946, ontvangen 11
februari 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 24, het plaatsen van een
overkapping, wabonummer 367770,
verzonden 18 februari 2019
- Laan van Insulinde 34, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,

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 instantie
collecteren.
- 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.
Deze en volgende week collecteert:
Jantje Beton

wabonummer 365680, verzonden
18 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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Jan van den Bergstraat 23, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 366200, ontvangen 25
januari 2019
- Raadhuisstraat 14, het vernieuwen van de
gevel, wabonummer 365709, ontvangen 15
januari 2019
- Zandvoortselaan 153, het vervangen van de
bovenlaag van het perron en het aanpassen
van de perronhoogte t.p.v. de constructieve
gedeelten van station HeemstedeAerdenhout, wabonummer 367960,
ontvangen 31 januari 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Overlastspreekuur
op 7 maart
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen
over burenoverlast terecht bij een speciaal
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek
om vragen die u niet direct met uw buren
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling,
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerste spreekuur in 2019 is op donderdag
7 maart tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel
(WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Hoorzitting commissie
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 7 maart 2019 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het
kappen van 2 bomen aan de
Patrijzenlaan achter nr. 3 t/m 9
(openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen intrekking en
terugvordering van een uitkering op
grond van de Participatiewet
(niet openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen intrekking en
terugvordering van een uitkering op
grond van de Participatiewet
(niet openbaar)
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via
gemeenteraad.heemstede.nl .
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Meldingen
Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt namens het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede bekend
dat de volgende bedrijven meldingen
Activiteitenbesluit hebben gedaan:
- Werkbedrijf Haarlem BV, Snuffelmug
locatie Heemstede, Cruquiusweg 37A
- JVG Horeca Beheer BV,
Jan van Goyenstraat 33
De meldingen hebben betrekking op het
oprichten of veranderen van de inrichting ter
uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de
Wet milieubeheer. Neem voor meer informatie
contact op met Omgevingsdienst IJmond via
(0251) 26 38 63 of per e-mail info@odijmond.nl

Dodenherdenking
Op 22 februari 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen voor dodenherdenking
op de Vrijheidsdreef op 4 mei 2019.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven de
Vrijheidsdreef af te sluiten tussen 16.30 en
21.30 uur. Neem voor meer informatie contact
op met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken via (023) 548 56 07.

Vooraankondiging bestemmingsplan
‘Aanvullende voorschriften parkeren’
Burgemeester en wethouders delen ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1
Besluit ruimtelijke ordening mee dat een nieuw
bestemmingsplan wordt voorbereid voor
aanvullende voorschriften voor het parkeren in
relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen.
Wat is het plangebied?
Het plangebied is het gehele grondgebied van
de gemeente Heemstede.
Waar is dit bestemmingsplan
voor bedoeld?
De aanleiding voor dit bestemmingsplan
is de aanpassing van de Woningwet op
29 november 2014 op grond van de
Reparatiewet BZK 2014. Die heeft tot gevolg

dat de stedenbouwkundige bepalingen
uit de Bouwverordening, waaronder de
parkeerbepaling, per 1 juli 2018 zijn komen te
vervallen.
Eén van de criteria van een goede ruimtelijke
ordening is dat er wordt voorzien in een
adequate oplossing voor parkeren. Om dat te
kunnen beoordelen is het van belang dat de
gemeente daarvoor een toetsingskader (Nota
Parkeernormen Heemstede) beschikbaar heeft.
Het (paraplu)bestemmingsplan voorziet erin
dat, net als in de situatie voor 1 juli 2018, alle
bouwplannen op het aspect ‘parkeren’ kunnen
worden getoetst. Burgemeester en wethouders
zijn voornemens aan de procedure voor deze
bestemmingsplanwijziging hun medewerking
te verlenen.

Procedure
Op dit moment in de procedure is er nog geen
gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Als
het ontwerpbestemmingsplan klaar is, zal dit
ter inzage worden gelegd. De kennisgeving
hiervan wordt ook gepubliceerd in de
Staatscourant en op www.heemstede.nl. Dan
bestaat ook de mogelijkheid om zienswijzen in
te dienen, zoals bedoeld in afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem
dan contact op met de heer IJ. Heeringa via
(023) 5485 644 of met de heer R. van der Aar
via (023)548 57 64. U kunt ook een e-mail
sturen naar gemeente@heemstede.nl.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan ‘Centrum en
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening’ ingetrokken
Ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening maken burgemeester en wethouders
van Heemstede bekend dat de gemeenteraad
in de vergadering van 31 januari 2019 heeft
besloten het voorbereidingsbesluit voor het
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving,
tweede gedeeltelijke herziening’ van 28 juni
2018 in te trekken.
Waarom is het voorbereidingsbesluit
ingetrokken?
Het voorbereidingsbesluit is ingetrokken
nu met Trottoir Participatie B.V. en Vomar

Voordeelmarkt B.V. nadere afspraken zijn
gemaakt over de planuitwerking van een
supermarkt aan de Binnenweg, die door het
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.

Kunt u tegen het intrekkingsbesluit
beroep instellen?
Nee. Tegen het intrekkingsbesluit staan geen
bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Waar kunt u het besluit inzien?
Het intrekkingsbesluit en de bijbehorende
stukken zijn digitaal te raadplegen via
gemeenteraad.heemstede.nl. Ook liggen
de documenten van donderdag 28 februari
2019 tot en met woensdag 10 april 2019 ter
inzage in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan
contact op met de heer R. van der Aar via
(023) 548 57 64. U kunt ook een e-mail
sturen naar gemeente@heemstede.nl.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 13 maart 2019 de gelegenheid hun fiets
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt de fiets 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 zijn fiets
ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten bij de milieustraat van Meerlanden,
Cruquiusweg 47 te Heemstede

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders
zijn op 15 februari 2019 onderstaande
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een
rode kinderfiets, merk Kyoso
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 34: een
zwarte herenfiets, merk Hanibike
- Burgemeester van Rappardlaan, ter hoogte
van kinderboerderij: een groene herenfiets,
merk Gazelle
- Lentelaan, ter hoogte van 2: een zwarte
damesfiets, merkloos
- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees:
een zwarte herenfiets, merk Ranger
Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen
voor een periode van maximaal 13 weken
na verwijdering. Binnen deze periode kan de
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.

- Binnenweg, ter hoogte van Vomar: een rode
damesfiets, merk Batavus
- Binnenweg, ter hoogte van 22: een witte
damesfiets, merkloos
- Binnenweg, ter hoogte van 43: een blauwe
damesfiets, merk Batavus
- Binnenweg, ter hoogte van 61: een zilveren
damesfiets merk Batavus
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 22: een
groene herenfiets, merk RIH
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 23: een
grijze damesfiets, merk Gazelle
- Handellaan, ter hoogte van 2: een gele
damesfiets, merk Batavus

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

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’.

