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Heemstede

Inrichtingsplan Haven in
raadscommissie Ruimte 14 maart

Volg ons via
Facebook en Twitter

Het Havenlab, de participatiegroep bestaande
uit inwoners en ondernemers uit Heemstede
heeft het ontwerp voor een herinrichting
van de haven vorig jaar voorgelegd ter
inspraak. De gemeente heeft vervolgens de
inspraakreacties, de technische haalbaarheid
en de financiële gevolgen in kaart gebracht.
Dit alles is verwerkt in een inrichtingsplan
en wordt donderdag 14 maart aan de
commissie Ruimte voorgelegd. De vergadering
begint 20.00 uur en u bent van harte welkom.

Waaruit bestaat het plan?

Het aanleggen van wandelsteigers en

Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
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:
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

ligplaatsen voor boten, de mogelijkheid tot
overnachten, de inrichting van de kop van
de Haven, de parkeer- en groenstrook aan de
havenzijde van de Havenstraat en het plaatsen
van een sanitaire voorziening.
De belangrijkste aanpassingen zijn het
verwijderen van de botenhelling uit het plan
naar de Ringvaartlaan en het verplaatsen
van de sanitaire voorziening naar het
verlaagde deel van de oever aan de kant
van de Havenstraat. Het nieuwe voorlopig
vastgestelde inrichtingsplan vindt u op de
projectpagina via www.heemstede.nl/haven.

Verkiezingen provinciale staten en
waterschap op 20 maart
Op woensdag 20 maart zijn de
gecombineerde provinciale staten- en
waterschapsverkiezingen. Elke 4 jaar
worden de leden van de provinciale staten
en de leden van de algemene besturen van
de waterschappen gekozen.

algemene telefoonnummer 14 023. Dit
kan uiterlijk tot op dinsdag 19 maart
2019, 12.00 uur. Zonder stempas en
identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Bent u uw stempas(sen) kwijt
of heeft u geen stempas(sen)
ontvangen?

Vraag dan een of meerdere vervangende
stempassen aan bij de afdeling
Publiekzaken van de gemeente via het

Vergaderingen raadscommissies
maart
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden op respectievelijk 12, 13 en
14 maart 2019. Op maandag 18 maart is er een
extra vergadering van de commissie Ruimte.
Al deze openbare vergaderingen zijn om 20.00
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd
bij hierbij aanwezig te zijn.
Agenda raadscommissie Samenleving
12 maart 2019
- Vaststellen agenda commissie Samenleving
12 maart 2019
- Spreekrecht inwoners
- Leerlingen Hageveld pitchen idee project
verzorgingsstaat
- Evaluatie minimabeleid 2017-2018:
Meedoen
- Vervolg ideeën Beste idee voor Heemstede
- Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Raad in de wijk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
13 maart 2019
Voorafgaand aan de commissie Middelen is er
een presentatie over de Regionale Energiestrategie. Deze vindt plaats vanaf 19.00 uur
- Vaststellen agenda commissie Middelen
13 maart 2019
- Spreekrecht inwoners
- Actualisatie MJOP bij de voorziening
`onderhoudsfonds woningen en
gebouwen´
- Budget nieuwe initiatieven
- Beleidsnota planning en controlcyclus (PCC)
in ontwikkeling
- Riolering Burgemeester Van LennepwegNoord, voorlopige vaststelling

- Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019
Heemstede
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
14 maart 2019
- Vaststellen agenda commissie Ruimte
14 maart 2019
- Spreekrecht inwoners
- Actieplan aanpak verkeersdruk Heemstede
- Ontwikkeling Haven van Heemstede,
voorlopige vaststelling
- Vaststelling ontwerp-actieplan geluid
2018-2023
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
18 maart 2019
- Vaststellen agenda commissie Ruimte
18 maart 2019
- Spreekrecht inwoners
- Manpadslaangebied, voorstel nader
onderzoek hoeveel bebouwing
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Aanvullende
voorschriften parkeren’
- Afweging over transformatie bedrijfsen kantorenlocaties meenemen in
Omgevingsvisie
- Omgevingswet
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
U kunt uw visie kenbaar maken aan
de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u
uw visie en/of mening geven door gebruik
te maken van het spreekrecht. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier,
via telefoonnummer (023) 548 56 37 of per
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Uitnodiging film
Suffragette met High Tea
8 maart in het raadhuis
Kom kijken naar de film Suffragette, vrijdag
8 maart vanaf 13.15 uur in het raadhuis! Omdat
het dan Internationale Vrouwendag is én
omdat het 100 jaar geleden is dat vrouwen
in Nederland kiesrecht kregen, organiseren
gemeente en WIJ Heemstede deze speciale
middag. De film Suffragette, met o.a. Meryl
Streep, gaat over de heldinnen die in GrootBrittannië streden voor meer rechten en
kiesrecht voor vrouwen.
U bent van harte uitgenodigd. Burgemeester
Astrid Nienhuis en Annette Aukema (directeur
WIJ Heemstede) heten u kort welkom, daarna
begint om 13.45 uur de film. Aanmelden is niet
nodig en de toegang is gratis. Wij zorgen voor
de film, de koffie en de thee en hopen dat u
iets lekkers meebrengt. Kijk voor het complete
programma op www.wijheemstede.nl >
Aanbod en informatie > Alle leeftijden of op
www.heemstede.nl onder ‘Nieuws’.

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.
Volgende week collecteert:
Amnesty International

Omgevingsvergunningen
Verwijdering
aanhangwagen
Cruquiusweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben op 6 maart 2019 het
volgende voertuig aangetroffen:
- Cruquiusweg, ter hoogte van HBC:
een merkloze rode 2-assige aanhangwagen
met open opbouw
In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat
het verboden is een voertuig, dat voor
recreatie of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer
dan op drie achtereenvolgende dagen te
plaatsen of te hebben op een door het college
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel
buitensporig is met het oog op de verdeling
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op
6 maart 2019 voorzien van een beschikking.
De eigenaar krijgt tot en met 20 maart
2019 de gelegenheid zijn aanhangwagen
van de openbare weg te verwijderen. De
aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer
worden naar een andere plek op de openbare
weg.Als de betreffende aanhangwagen binnen
deze termijn niet is verwijderd, wordt deze 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 de
aanhangwagen 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.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, wijzigen monument; saneren
luchtkanalen op zolder van het Herenhuis
bij zorgcentrum SEIN en aanleggen van
een alarminstallatie, wabonummer 373603,
ontvangen 19 februari 2019
- Cruquiusweg 128, het optrekken van
de voorgevel, wabonummer 373448,
ontvangen 19 februari 2019
- Glipperweg 5, het kappen van een eik,
wabonummer 373465,
ontvangen 19 februari 2019
- Ritzema Boskade 2, het kappen van een
esdoorn, wabonummer 373480,
ontvangen 20 februari 2019
- Tapuitenplein 10, het plaatsen van
een houten speelhuisje in de tuin,
wabonummer 372240,
ontvangen 17 februari 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Broeder Josephlaan 6, het wijzigen van de
voorgevel van het woonhuis, wabonummer
366423, verzonden 25 februari 2019
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 144, het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
(dakkapel achtergeveldakvlak is
vergunningvrij), wabonummer 366433,
verzonden 28 februari 2019
- Herenweg 37A, het in afwijking gebruiken
van het pand met de bestemming
kinderdagverblijf in de bestemming sporten fitnessaccommodatie , wabonummer
354276, verzonden 25 februari 2019
- Jacob van Campenstraat 4, het plaatsen
van een dakopbouw met dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 370946,
verzonden 26 februari 2019
- Javalaan 52, het plaatsen van een
dakopbouw boven de bestaande garage

met een doorbraak vanaf de 1e verdieping
naar de dakopbouw, wabonummer 334327,
verzonden 25 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’.
Geweigerde omgevingsvergunning
- J.C. van Oostzanenlaan 2, het kappen van
een beuk, wabonummer 351030,
verzonden 28 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’.

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’.

