
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 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

Gewijzigde locatie!

Overlastspreekuur 5 
maart bij politie Plein1 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op 
donderdag 5 maart tussen 14.00-15.00 
uur. Dit keer in Lokaal Steunpunt Politie, 
gebouw Plein1 op Julianaplein 1.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
U kunt vrij inlopen. 
Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Heemstede

Aanmelden e-mailnieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Heemstede? Abonneer u dan op 
de nieuwsbrief van de gemeente. U ontvangt periodiek de nieuwsbrief in uw mailbox. 
Meld u aan via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 20 februari 2020 onderstaande 
fi etswrakken (met platte banden) verwijderd.
• Overijssellaan, ter hoogte van fl at Blauwvink: 

een groene herenfi ets, merk Gazelle
• Frieslandlaan, ter hoogte van fl at Roodmus: 

een bruine damesfi ets, merk Superior, een 
bruine damesfi ets, merk Gazelle

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: 
een zwarte herenfi ets, merk Hercules

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 53: een roze 
kinderfi ets, merk K3, een blauwe herenfi ets, 
merk Puch, een blauwe herenfi ets, merk RIH, 
een grijze herenfi ets, merk Puch een blauwe 
damesfi ets, merk Batavus

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een oker kleurige herenfi ets, merk Batavus, 
een blauwe herenfi ets, merk Gazelle, een 
wit/groene damesfi ets, merk Union, een 
zwarte damesfi ets, merk Batavus

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 28: 
een oranje damesfi ets, merk Batavus

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 34: 
een rode damesfi ets, merk Batavus, een 
zwarte herenfi ets, merkloos, een blauwe 
damesfi ets, merk Puch, een zwarte 
damesfi ets, merk Highlander

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 72: 
een blauwe damesfi ets, merk Gazelle

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 78: 
een grijze damesfi ets, merk Puch

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 86: 
een zwarte herenfi ets, merk BSP

Bovengenoemd(e) fi etsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fi ets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Scooterwrak verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
is op 21 februari 2020 onderstaand scooterwrak 
verwijderd.
• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 

een zwarte scooter, merk Baotian, 
 kenteken FT438K.
De scooter is opgeslagen voor een periode van 
maximaal 13 weken na verwijdering. Binnen 
deze periode kan de eigenaar zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn scooter ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 5 maart 2020 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen het niet verlenen 
  van een omgevingsvergunning voor 
  het maken van een oprit aan de 
  Herenweg 103 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De defi nitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Blekersvaartweg 15, het dak van het 

achterhuis wordt vanaf 4 pannen van de 
top horizontaal doorgetrokken naar het 
voorhuis, wabonummer 545123, ontvangen 
10 februari 2020

• Dr. Schaepmanlaan 2, het uitbreiden van de 
garage, wabonummer 545567, 

 ontvangen 10 februari 2020
• Narcissenlaan 31, het uitbreiden van het 

woonhuis en vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
545352, ontvangen 10 februari 2020

• Raadhuisstraat 90A, het aanpassen van 
de dakconstructie, wabonummer 546085, 
ontvangen 11 februari 2020

• Ritzema Boskade 1, het kappen van een 
beuk, wabonummer 546239, 
ontvangen 11 februari 2020

• Spaarnzichtlaan 13, het vervangen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 547721, 
ontvangen 13 februari 2020

• Willem Klooslaan 9, het aanpassen van 
de zolderverdieping en plaatsen van 
twee dakkapellen in het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 543970, 
ontvangen 7 februari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Beethovenlaan 58, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 535909, 
verzonden 17 februari 2020

• Händellaan 2A, het plaatsen van een bord 

met naamsaanduiding, wabonummer 
544647, verzonden 17 februari 2020

• Herenweg 129, restaureren en aanpassen 
Rijksmonument, wabonummer 515942, 
verzonden 21 februari 2020

• Jac. P. Thijsselaan 4, het kappen van 1 eik, 
wabonummer 536869, 
verzonden 21 februari 2020

• Pieter de Hooghstraat 28, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
+ wijzigen kozijnindeling voorgevel, 
wabonummer 532493, 
verzonden 21 februari 2020

• Soendastraat 21, het bouwen van een 
berging aan de zijkant van het woonhuis, 
wabonummer 528729, 
verzonden 17 februari 2020

• Willem Klooslaan 9, het aanpassen van 
de zolderverdieping en plaatsen van 
twee dakkapellen in het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 543970, 
verzonden 21 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
• Raadhuisstraat 89/89A, het uitbreiden van 

de bovenwoning en bouwen bedrijfsruimte 
op de begane grond achter de winkel, 
wabonummer 535794, 
ontvangen 27 januari 2020

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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

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

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



Knoppenwandeling 
door Haarlemmerhout
Haarlem - Op zondag 1 maart om 
14 uur organiseert IVN Zuid-Ken-
nemerland een knoppenwande-
ling door de Haarlemmerhout in 
Haarlem.
De Haarlemmerhout bestaat 
uit drie delen met ieder een ei-
gen karakter variërend van park, 
bos tot reservaat. Vooral de Gro-
te Hout is als stadsbos bijzonder 
vanwege de grote natuurwaarde 
en veel oude, monumentale bo-
men. Aan de knoppen is goed te 

zien dat de bomen op de drempel 
van de lente staan en zich voor-
bereiden op een nieuw seizoen, 
ze staan op springen.
Herkennen en benoemen van 
bomen en struiken zonder blad is 
een bijzondere tak van sport, die 
met een goed oog voor knoppen 
met succes kan worden bedre-
ven. Is een knop het beginstadi-
um van een bloem of blad en hoe 
overleeft hij winterse omstandig-
heden? Vragen die u kunt stellen 

Foto aangeleverd door 
IVN Zuid-Kennemerland

aan de ervaren natuurgids. Verder 
is er veel aandacht voor de cul-
tuurhistorie van het bos.
Vertrekpunt: parkeerplaats res-
taurant La Place Dreefzicht, Fon-
teinlaan 1, Haarlem.
De excursie duurt circa 1,5 uur. 
Informatie: Hans Kerkho�  023-
5288577.

Duinwandelingen vanaf Parnassia
Overveen - In het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland worden 
weer excursies georganiseerd 
naar het dynamische duingebied 
ten noorden van restaurant Par-
nassia in Bloemendaal aan Zee 
op 7 maart, 13 april en 25 april .
 
Deze stevige duinwandeling gaat 
door de natte en droge duinval-
leien en langs de Noordwest Na-
tuurkern. Een gids neemt u mee 
naar het dynamische gebied 
waar zeven jaar geleden vijf sleu-
ven in de zeereep zijn gemaakt. 
Doel van die ingreep was om 
nieuw kalkrijk zand in de duinen 
te laten stuiven. Tonnen zand zijn 
verplaatst in de loop van de jaren. 
Zandverstuivingen, dynamisch 
duingebied en wellicht een ont-
moeting met grote grazers en het 
Vogelmeer zijn ingrediënten voor 
een mooie en interessante wan-
deling.

Foto aangeleverd door NP Zuid-Kennemerland

De duinwandelingen begin-
nen om 14 uur vanaf de par-
keerplaats Parnassia, Parnas-
sia-weg 1 in Overveen en ne-
men ongeveer 2 uur in beslag.

Reserveer via: www.np-zuid-
kennemerland.nl/22146/doen/
activiteitenkalender/07032020-
duinwandeling-vanaf-parnassia.

Geslaagde workshop KIMT 
in voorjaarsvakantie
Heemstede - Afgelopen zater-
dagmiddag 22 februari trotseer-
den ouders en kinderen de storm 
en zijn naar het Tuinhuis van Kom 
In Mijn Tuin (KIMT) gekomen in 
het Groenendaalse bos om de vo-
gelhuisjesworkshop bij te wonen. 

Eerst werd er door een vrijwilliger 
van KIMT uitgelegd hoe het nu
eigenlijk zit met de vogels. Wat is 
het verschil tussen een koolmees 
en een pimpelmees en waar dan-
ken ze hun naam aan? Ook waar-
om het gaatje of deurtje niet te 
groot mag zijn en wanneer het 
jonge grut uit gaat vliegen.

Het was een leerzaam verhaal 
voor jong en oud en toen moch-
ten de kwasten eindelijk gedoopt 
worden in de (water)verf. De kin-
deren hebben allemaal op hun 
eigen, creatieve wijze hun vogel- Fo
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huisje beschilderd en het resul-
taat was dan ook prachtig.
De komende weken worden de 
basisscholen weer bezocht door 
twee vrijwilligers van KIMT. De 
groepen 5, 6 en 7 krijgen een kor-

te ‘groen(t)e’ les en uitleg over het 
hebben van een moestuin on-
der begeleiding op KIMT. De les-
sen op KIMT zijn op donderdag- 
en vrijdagmiddag en starten op 
16 en 17 april en inschrijven kan 
voor een kindertuin of een gene-
ratietuin via de website.
(info@kominmijntuin.com). 

Voor meer info:
www.kominmijntuin.com.

Preventief kasten ophangen tegen 
eikenprocessierups
Heemstede - Een paar weken ge-
leden deed Stichting MEERgroen 
een oproep om materiaal en hel-
per om preventief iets te doen 
aan de zich steeds verder uitbrei-
dende eikenprocessierups.
Daar is goed op   gereageerd en 
inmiddels zijn er 60 mezenkasten 
en 45 vleermuizenkasten klaar. 
Die worden ingezet om respec-
tievelijk de rupsen en de vlinders 
van de eikenprocessierups met 
natuurlijke middelen weg te la-
ten vangen.
Op zaterdag 29 februari wil 
MEERgroen zoveel mogelijk kas-
ten gaan ophangen. Graag roept 
Stichting MEERgroen de hulp in 
van geïnteresseerden zonder al 
te veel hoogtevrees   en schroef-
boormachines om het grootste 
deel van de nest kasten bij de lo-
caties van de nesten van vorig 
jaar op te hangen
Verzamelen om 10 uur bij de kin-
derboerderij ’t Molentje, Burg-
meester Van Rappardlaan 1 in 
Groenendaal.
Graag van te voren aanmelden in 
verband met catering, technische 
voorbereiding en instructies.

Nieuw klusmateriaal in de vorm 
van (2e hands) hardhout is nog 
steeds welkom.
Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met
Stichting MEERGroen,
tel. 06-48226490 of via:
info@stichtingmeergroen.nl.

Vleermuizen- en mezenkasten in aanbouw (aangeleverd door Stichting 
MEERgroen).

Heemstede - Een groep betrok-
ken bewoners aan de Blekers-
vaartweg wil de grasbermen 
langs de waterkant omtoveren 
tot een kleurrijke bloemenzee.

Zo wordt Heemstede weer een 
stukje mooier, maar wat veel be-
langrijker is: hiermee krijgen bij-
en en vlinders meer voedsel. En 
dat is weer goed voor de biodi-
versiteit in de regio.
 
Helpende handen gezocht
Op zaterdag 18 april gaan de be-
woners de berm aan de Blekers-
vaartweg zelf inzaaien, gehol-

Wie helpt de Blekersvaartweg 
in bloei zetten?

pen door de Gemeente Heemste-
de en de Stichting Bijenvrienden.
Extra helpende handen zijn erg 
welkom.
Woon je aan of rond de Blekers-

vaartweg en wil je helpen de Ble-
kersvaartweg in bloei te zetten 
op zaterdag 18 april, stuur dan 
een mailtje naar:
blekersvaartweg@heemstede.nl.

Trefpuntlezing: Het verhaal 
van de Bollenstreek
Heemstede - Op dinsdag 3 maart 
om 13.30 uur houdt de Hille-
gomse schrijfster Marca Bul-
tink een lezing over de Bollen-
streek bij WIJ in de Luifel, Heren-
weg 96 te Heemstede. Het boek 
“De Bollenstreek, landschap en 
erfgoed van de bloembollencul-
tuur”, dat in november 2015 ver-
scheen, vertelt het verhaal van 
de Bollenstreek en van de men-
sen die hun stempel op dit ge-
bied hebben gedrukt. Wie waren 
deze mensen en welke ontwikke-
lingen in de bollenteelt, techniek 
en handel hebben hun hande-
len bepaald? Dat wordt duidelijk 
in portretten van vijf bollenfami-
lies, die een indruk geven van de 
mens in het bollenvak. Zo wordt 
een link gelegd tussen het land-

schap en het gebouwde erfgoed 
en de sociaal-economische ont-
wikkelingen van het gebied. Toe-
gang 5,- Deze middagen zijn snel 
vol. Aanmelden voor deze lezing 
kan via www.wijheemstede.nl of 
belt u op werkdagen tussen 9.00 
en 13.00 uur tel. 023 – 5482828. Wij kiezen 

voor een 
beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

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’.




