
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 maart 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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Feestelijke Koningsnacht en 
Koningsdag in Heemstede 

Campagne ‘Ook 
later lekker wonen’ 
van start 
Nu woon je nog lekker, maar is dat 
over 10 of 20 jaar nog zo? Nadenken 
over hoe je dan wilt wonen is helemaal 
niet gek. Sterker nog, dat is slim! Dat is 
de boodschap van de campagne ‘Ook 
later lekker wonen’ van de gemeente 
Heemstede, 6 andere regiogemeenten, 
de provincie Noord-Holland en 
woningcorporaties. 

Ook later lekker wonen
Doelgroep is de 50-plusser, ook wel 
de jongere oudere. De oproep is om 
op tijd te gaan nadenken over hoe je 
later wilt wonen. Welke wensen en 
woondromen heb je? Welke stappen 
kan je zetten om die waar te maken? 
Op de inspirerende website 
www.ooklaterlekkerwonen.nu 
staat de vraag centraal: ‘Gelukkig oud 
worden... Wat is daarvoor nodig?’.
Doe de ‘later lekker wonen-check’ 
en vind allerlei informatie, zoals het 
aanpassen van je woning, de blijvers-
lening, wonen in een woongroep, 
bestaande verhuisregelingen van de 
corporaties en subsidies. 

Gezellig samen tafelen op 5 mei
Dit jaar vieren we in Nederland 75 jaar 
vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
roept op om op Bevrijdingsdag in het hele 
land Vrijheidsmaaltijden te organiseren. 
Hoe mooi zou het zijn als in alle wijken van 
Heemstede ook Vrijheidsmaaltijden komen? 
Waar wijkbewoners kunnen aanschuiven, 
eten en met elkaar praten. Wij nodigen u, 
inwoners en organisaties van Heemstede, 
van harte uit zo’n vrijheidsmaaltijd te 
organiseren; klein of groot, in de buurt 
of op een centrale plek. Natuurlijk kan de 
gemeente u daarbij helpen.

Wat is een Vrijheidsmaaltijd?
Aan tafel ontstaan vaak de mooiste gesprekken. 
Daarom organiseren inwoners van wijk, dorp of 
stad, maar ook verenigingen of oranjecomités 
in het hele land Vrijheidsmaaltijden. Variërend 
van simpele hapjes, lokale lekkernijen of 
culinaire hoogstandjes. De maaltijden zijn 
er in alle vormen en maten. De kern van de 
Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting 
aan de eettafel, waarbij de gasten over 
historische en maatschappelijke thema’s als 
vrijheid en onvrijheid spreken: thema’s waar je 
niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek 
op Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven. 

Organiseert u zo’n 
gezamenlijke tafel?
Iedereen kan een Vrijheidsmaaltijd 
organiseren, hoe simpel of uitgebreid dan ook. 
Vrijheidsmaaltijden gaan over het creëren van 
een bijzondere ontmoeting aan de eettafel. 
Bij het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd 
kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld van het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei op via de website 
vrijheidsmaaltijden.nl. Daar kunt u onder 
meer een pakket aanvragen met middelen 
voor aankleding. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan gesprekskaartjes, glazen en menukaarten. 
Alleen op 5 mei kunt u in aanmerking 
komen voor zo’n maaltijdenpakket. Lees de 
voorwaarden op de hierboven genoemde 
website.

Gemeente Heemstede faciliteert
Natuurlijk helpen we vanuit de gemeente 
ook graag. Meld uw maaltijd aan via 
www.heemstede.nl/vrijheidsmaaltijd. We 
kunnen met u meedenken en er worden 
geen kosten in rekening gebracht als u een 
Vrijheidsmaaltijd organiseert op 5 mei of een 
andere dag in de meivakantie. Zo nodig stelt 
de gemeente hekken beschikbaar om een 
(stuk) straat af te sluiten. Neem voor meer 
informatie per e-mail contact op met Rinke van 
den Bor via evenementen@heemstede.nl.

Muziek bij uw Vrijheidsmaaltijd
Live muziek kan een extra feestelijke sfeer op 
uw Vrijheidsmaaltijd geven. Het orkest van 
Harmonie Sint Michaël biedt aan (tegen een 
kleine vergoeding) de muziek te verzorgen 
bij uw Vrijheidsmaaltijd. U kunt Sint Michaël 
bereiken door een e-mail te sturen naar Marc 
Mandjes via marcmandjes@gmail.com.

Tussen vrijdag 19 en zondag 22 maart 
voeren wij groot onderhoud uit aan 
de computersystemen van de afdeling 
Publiekzaken in het gemeentehuis. Dit heeft de 
volgende gevolgen voor onze dienstverlening:
- Op donderdag 19 maart kunt u vanaf 

17.00 uur via de website geen verzoeken 
doen voor uittreksels en het doorgeven 
van verhuizingen. Spoedaanvragen voor 
reisdocumenten en rijbewijzen die op 19 
maart worden aangevraagd aan de balie 
kunnen vanaf maandag 23 maart worden 
afgehaald. Dit geldt ook voor aanvragen die 

gedaan zijn op vrijdag 13 maart.
- Op vrijdag 20 maart is de afdeling 

Publiekszaken gesloten. U kunt deze 
dag geen aanvragen doen voor paspoort, 
identiteitskaart en rijbewijzen. Ook is het 
niet mogelijk om online verzoeken te doen 
voor uittreksels en het doorgeven van 
verhuizingen. Naar verwachting kunt u in de 
loop van het weekend van 21 en 22 maart 
weer online producten aanvragen. 

Op maandag 23 maart bent u vanaf 8.30 uur 
weer welkom bij Publiekszaken.

Gewijzigde dienstverlening afdeling 
Publiekzaken Heemstede tussen 19 en 22 maart

Ouderavond over 
gamen bij jongeren
Op dinsdag 31 maart organiseren het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede en 
College Hageveld een informatieavond over 
gamen. Zij doen dit in samenwerking met de 
Brijder Jeugd Preventie en ECV esports. De 
avond is bedoeld voor ouders, die kinderen 
hebben op het voortgezet onderwijs. 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom in de aula 
van Atheneum College Hageveld, Hageveld 
15 in Heemstede. Om 19.30 uur begint het 
programma.
Lees meer over het programma en aanmelding 
via www.cjgheemstede.nl

Ook dit jaar wordt Koningsdag in 
Heemstede weer feestelijk gevierd. 
De Stichting Nationale Feestdagen 
Heemstede heeft te kennen 
gegeven de festiviteiten niet langer 
te organiseren. Daarom vangt de 
gemeente de organisatie voor één 
jaar op, binnen de mogelijkheden 
die er zijn. We hebben nauw contact 
met particulieren, ondernemers, 
winkeliers en verenigingen om samen 
van Koningsdag een feestje te maken. 
We hopen van harte dat vrijwilligers 
vanaf volgend jaar de coördinatie van 
de festiviteiten op zich willen nemen. 
Uiteraard kan de gemeente u hierbij 
ondersteunen. U kunt zich aanmelden 
via evenementen@heemstede.nl.

Vrijmarkt 
Net als andere jaren is er weer vrijmarkt, 
dit jaar op de parkeerplaats aan de 
Sportparklaan. Er is  volop ruimte voor 

creatieve inbreng van bezoekers en 
de mogelijkheid om spullen te kopen 
en verkopen. Door het plotseling 
wegvallen van de stichting was het voor 
de gemeente te omslachtig om een 
kramenmarkt te organiseren. Dit houdt 
in dat de uitgifte van kraambewijzen niet 
plaatsvindt. De vrijmarkt bestaat dit jaar 
uit een kleedjesmarkt met vrij invulbare 
plekken voor en door particulieren. Ook 
is er is op twee locaties Koningsnacht. 
Behalve in de Jan van Goyenstraat 
wordt ook Koningsnacht gevierd op het 
Wilhelminaplein.

Programma 
Voor de vrijmarkt hoeft u niet van te voren 
een plekje te reserveren. Houd voor de 
plattegrond en het definitieve programma 
van Koningsnacht en Koningsdag de 
website www.heemstede.nl in de gaten. 
Het programma volgt ook in de Oranjekrant 
(in weekblad de Heemsteder) op 22 april.



Manicure vrijwilliger
Bij verzorgingshuis Bosbeek geef je als 
manicurevrijwilliger de bewoners één-
op-één aandacht, bied je een luisterend 
oor en geef je nét dat beetje extra door je 
manicurevaardigheden. 

Vrijwilligers Speelgoedbank
Stichting Speelgoedbank Haarlem helpt 
kinderen die opgroeien in minimagezinnen 
aan educatief, creatief en uitdagend speelgoed. 
Als vrijwilliger zorg je onder andere voor 
selectie, schoonmaken en op speelse wijze 
presenteren van speelgoed in de winkel. Je 
takenpakket is gevarieerd en elke keer anders!

Taalhulp gevraagd voor 
vluchtelingen
Wil je een vluchteling helpen met het leren 
van Nederlands? De Stichting Taalcoaches 
Zuid-Kennemerland helpt statushouders met 
taalverwerving in een een-op-een situatie. 
Je hebt geen speciale achtergrond nodig, 
geduld en empathie is voldoende. Ook zijn er 
leerzame bijeenkomsten georganiseerd voor 
de taalcoaches. 

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Inloop bij Informatiepunt Plein1:
maandagmiddag, woensdag, 
donderdagmiddag en vrijdagochtend

Inloop bij Informatiepunt De Pauwehof:
woensdag- en vrijdagochtend

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3 HeemstedeApp is nu enkele jaren actief 

en heeft inmiddels 39 WhatsApp groepen 
en meer dan 2100 deelnemers. Door het 
gebruik van deze app wordt de veiligheid in 
de wijken vergroot. Als een Burgernetbericht 
wordt verspreid, dan delen de desbetreffende 
wijkbeheerders het bericht met hun wijk en 
eventuele aangrenzende wijken. Daarnaast 

delen deelnemers verdachte zaken binnen 
hun eigen appgroep nadat ze 112 gebeld 
hebben. Door de vele ‘ogen in de buurt’ zijn al 
meerdere inbraken verstoord of voorkomen. 
Ook zijn inbrekers op heterdaad betrapt. De 
politie houdt de appgroepen met actuele 
ontwikkelingen en preventietips op de 
hoogte. Deze tips verschijnen ook op de 

Facebook- en Twitteraccounts 
van HeemstedeApp.

Zelf ook meedoen?
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstedeapp.nl. Hier kunt u zich ook 
aanmelden als deelnemer en/of beheerder 
en de berichten op sociale media volgen.

Beschikkingen maatwerkvoorschriften 
Binnenweg 27 en 157
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan:

•	 Boulangerie	Oscar	Heemstede,	
 Binnenweg 27 Heemstede
•	 C’est	Bon	Heemstede,	
 Binnenweg 157 Heemstede

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 

is toegestaan, omdat het lozen in dit geval 
geen nadelige gevolgen heeft voor de 
doelmatige werking van de voorzieningen 
voor het beheer van afvalwater.

Inzage
De beschikkingen ligt ter inzage van 12 maart 
tot 23 april 2020:
•	 bij	Omgevingsdienst	IJmond.	Hiervoor	kunt	

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
telefonisch een afspraak maken via 

 (0251) 26 38 63
•	 via	www.odijmond.nl

•	 in	de	publiekshal	van	het	gemeentehuis	in	
Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 23 april 2020 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Heemstede. Bij spoedeisende belangen 
kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Handhavingsacties
Verwijderde vaartuigen bij 
Dr. Schaepmanlaan 2
In onze publicatie van 5 februari 2020 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
•	 Een	naamloze	witte	polyester	roeiboot,	
 merk Uttern R38
•	 Een	naam-	en	merkloze	rode	polyester	

roeiboot 
Bovengenoemde	witte	polyester	roeiboot	is	op	
28 februari 2020 in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en opgeslagen voor een periode van maximaal 
13 weken. Binnen deze periode kan de eigenaar 
van	de	witte	polyester	roeiboot	zich	melden	bij	
bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten,
De	naam-	en	merkloze	rode	polyester	roeiboot	

was in dusdanige slechte staat dat deze is 
afgevoerd.

Verwijdering �etswrakken 
Stationsomgeving
Op 25 maart 2020 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout. In artikel 
5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch 
in onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert. 
Eventuele	fietskettingen	waarmee	deze	fietsen	
aan fietsklemmen of andere gemeentelijk 

meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook worden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden 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	Heemstede.

Hebt u vragen?
Neem dan contact op met bureau Handhaving 
via het algemene telefoonnummer 14 023.

Verblijfsaccomodatiebeleid 
Heemstede 2020
Op 11 februari 2020 heeft het college het 
Verblijfsaccomodatiebeleid Heemstede 
2020 vastgesteld. Dit beleid is in 

werking getreden op 3 maart 2020. Het 
Beleid omgevingsvergunning afwijken 
bestemmingsplan ten behoeve van bed & 
breakfast is hiermee vervallen.

Wijziging Verordening afvalsto�enhe�ng 
Heemstede 2020
Op 27 februari 2020 heeft de gemeenteraad 
een wijziging vastgesteld op de Verordening 
afvalstoffenheffing Heemstede 2020. Deze 

wijziging treedt met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2020 in werking. 
Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 27	februari	2020
•	 Frans	Lisztlaan	20,	het	uitbreiden	van	

het woonhuis op de 1e verdieping aan 
de achterzijde, plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, constructieve wijzigingen, 
wijzigen zijgevel en plaatsen dakramen, 
wabonummer 556707, ontvangen 28 
februari 2020

•	 Grevelingen	1,	het	Brabantlaan	28,	
het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 555984, 
ontvangen plaatsen van een dakkapel 
op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 552849, ontvangen 23 
februari 2020

•	 Heemsteedse	Dreef	6,	het	optrekken	van	
de zijgevel ter plaatse van de badkamer, 
wabonummer 554298, ontvangen 25 
februari 2020

•	 Lombokstraat	14,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw, wabonummer 555082, 
ontvangen 26 februari 2020

•	 Nijverheidsweg	1,	werkzaamheden	
aan het gasleidingennet bij een 
gasontvangststation, wabonummer 555753, 
ontvangen 27 februari 2020

•	 Strawinskylaan	4,	de	kamer	boven	de	
oorspronkelijke garage verlengen over het 
balkon en het vervangen van de garagedeur 
door een gewone deur, wabonummer 

557071, ontvangen 29 februari 2020
•	 Strawinskylaan	39,	een	gevelwijziging	

in de voorgevel, wabonummer 553386, 
ontvangen 24 februari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Brederolaan	25,	een	constructieve	

muurdoorbraak op de begane grond, 
wabonummer 551715, verzonden 3 maart 
2020

•	 Fazantenlaan	29,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 499987, verzonden 3 maart 
2020

•	 Frans	Lisztlaan	34,	het	uitbreiden	van	
de berging, nieuw dak en constructieve 
aanpassing wabonummer 531494, 
verzonden 5 maart 2020

•	 Herenweg	92,	herstelwerkzaamheden	
wegens houtrot en vervanging niet 
herstelbare delen aan de voorzijde ter 
voorbereiding van schilderwerk, plaatsen 
dubbel glas in te vervangen delen (3 
ramen/kozijnen en 2 openslaande deuren) 
wabonummer 479633, verzonden 5 maart 
2020

•	 Johan	Wagenaarlaan	64,het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 535893, verzonden 2 maart 
2020

•	 Matthijs	Vermeulenlaan	20,	het	bouwen	
van een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 524665, verzonden 3 maart 
2020

•	 Narcissenlaan	31,	het	vergroten	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 545352, verzonden 2 maart 
2020

•	 Ritzema	Boskade	1,	het	kappen	van	een	
beuk, wabonummer 546239, verzonden 2 
maart 2020

•	 Spaarnzichtlaan	13,	het	vervangen	van	
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 547721, verzonden 2 maart 
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’.

Geweigerde omgevingsvergunningen
•	 Ir.	Lelylaan	2-6,	het	plaatsen	van	een	tijdelijke	

overkapping (stretchdoek) bij het Oude 
Slot voor 7 maanden (april t/m oktober 
2020), wabonummer 541009, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 6 maart 
2020

•	 Bronsteeweg	10,	het	vervangen	van	een	

reclamedoek, wabonummer 510654, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 
5 maart 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	90A,	het	aanpassen	van	

de dakconstructie, wabonummer 541009, 
ontvangen 3 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
•	 Raadhuisstraat	90A,	het	aanpassen	van	

de dakconstructie, wabonummer 541009, 
ontvangen 3 februari 2020

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

Nieuwe regelgeving

HeemstedeApp draagt bij aan de veiligheid in uw wijk



Recital Armand de Beauregard en 
Maurice van Schoonhoven
Bloemendaal - In de succesvolle 
Chopin Serie Plus van de beken-
de concertpianisten Bernd Brack-
man en Maurice van Schoonho-
ven in de sfeervolle vroeg 20e 
eeuwse Kapel aan de Potgieter-
weg 4 te Bloemendaal spelen de-
ze keer op vrijdag 20 maart om 
20.15 uur de befaamde violist Ar-
mand de Beauregard en Maurice 
van Schoonhoven aan de vleugel.

Armand de Beauregard, in 1972 
in Haarlem geboren, woont en 
werkt sinds enige jaren in Lon-
den. Zijn vertolkingen van Bach 
en Mozart, vooral, hebben inter-
nationaal opzien gebaard, en hij 
won dan ook talloze prijzen in 
binnen- en buitenland. Wij noe-
men slechts de prestigieuze Elisa-
beth Evertsprijs, eens in de twee 
jaar toegekend aan een belangrij-
ke Nederlandse musicus, in 1995.
Op hun recital van 20 maart be-
gint De Beauregard met de in-
drukwekkende Derde Solosonate 

in C gr.t. van Bach, die hij met de 
hem bekende overgave en bril-
le zal uitvoeren. Na de beroem-
de Eerste Ballade voor piano so-
lo van Chopin vervolgen de twee 
meesters met een opzwepend 
en meeslepend romantisch pro-
gramma vol passie en virtuosi-
teit, in werken van Chopin, Grieg 
en De Falla. 

Kaarten à €20,- zijn te verkrijgen 
op www.chopinserieplus.nl. Hou-
ders van een CJP/Kinderen be-
talen €15,-. Kaarten zijn ook ver-
krijgbaar op de avond van de 
voorstelling bij de kassa van de 
Potgieterweg (vanaf 19.30 uur), 
maar het aantal plaatsen is be-
perkt. Reserveren wordt dus aan-
geraden.

V.l.n.r.: violist Armand de Beauregard en pianist Maurice van Schoon- 
hoven (foto aangeleverd).

Noord-Holland draagt bij aan extra bos
Regio - De komende tien jaar 
moet er in heel Nederland 37.000 
hectare bomen bij komen. De 
provincie Noord-Holland laat we-
ten aan die ambitie mee te wer-
ken en onderzoekt ook waar ge-
kapte bomen gecompenseerd 
kunnen worden. Daarom heeft 
Noord-Holland samen met de an-
dere provincies en het Rijk een 
begin gemaakt met de zoge-
noemde bossenstrategie.
De komende maanden volgt de 
concrete invulling van de bossen-
strategie. Noord-Holland gaat in 

gesprek met betrokken partijen 
zoals organisaties die het groen 
beheren om tot plannen te ko-
men en de kosten daarvoor in 
kaart te brengen.
 
Noord-Holland is van nature geen 
bosrijke provincie. Naast de dui-
nen in het westen, kenmerkt het 
landschap zich door open wei-
devogelgebieden. Daarom moet 
goed gekeken worden waar bo-
men geplant kunnen worden. Te 
denken valt aan extra boomaan-
plant in nieuwe woonwijken.

 Ook spreekt de provincie met het 
Rijk af dat bomenkap bij projec-
ten van de provincie zoveel mo-
gelijk wordt vermeden of beperkt. 
In het geval van herstelmaatrege-
len voor Natura 2000-gebieden 
voor onder andere het verwijde-
ren van teveel stikstof, blijft bo-
menkap echter noodzakelijk om 
de biodiversiteit te bevorderen. 

Bij elk project is het daarbij van 
belang om belanghebbenden en 
omwonenden goed te informe-
ren.

Foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland

Musical Goodbye, Norma Jeane in 
Stadsschouwburg Haarlem
Haarlem - Het verhaal van de 
laatste nacht van Marilyn Mon-
roe in Haarlem. Actrice, wereld-
beroemd icoon en felbegeerd 
sekssymbool, Marilyn Monroe 
was het allemaal. Een turbulent 
leven maar zeker ook een dood 
waarover nog altijd de meest bi-
zarre verhalen rondgaan. Wat is 
er nu precies gebeurt op de vijf-
de augustus 1962 en wat heeft 
dit te maken met een deurbel. 
Eerder was de voorstelling met 
veel succes te zien in Antwerpen. 
Goodbye, Norma Jeane zal op 31 
maart 2020 om 20:15 te zien zijn 
in Stadsschouwburg Haarlem in 
Haarlem. Goodbye, Norma Jea-

ne - De laatste nacht van Mari-
lyn Monroe is geschreven door 
Allard Blom met muziek van Sam 
Verhoeven en wordt geregis-
seerd door Martin Michel. Brigit-
te Heitzer, tweevoudig Musical 
Award winnares voor beste vrou-
welijke hoofdrol in speelt de Jon-
ge Marilyn Monroe. Jane Edwards 
wordt gespeeld door Ellen Pieters 
en Soy Kroon neemt de rol op 
zich van de jonge journalist Hen-
ri Mortensen. 

Het is 1984. Henri Mortensen, een 
gretige jonge journalist, belt er-
gens in Europa aan. Een vrouw 
van 58 opent de deur en stelt 

zich voor als Jane Edwards, maar 
de jongeman weet wel beter: de 
vrouw die voor hem staat is Nor-
ma Jeane Baker. Ooit beroemd 
als Marilyn Monroe en waarvan 
de wereld niet beter weet dan 
dat ze 22 jaar eerder, op 5 augus-
tus 1962, is overleden. Verbijsterd 
laat de vrouw de jongeman bin-
nen.
 
Goodbye, Norma Jeane – De laat-
ste nacht van Marilyn Monroe is 
op 31 maart om 20.15 uur te zien 
in Stadsschouwburg Haarlem, 
Wilsonsplein 23 in Haarlem. Meer 
informatie en kaartverkoop op: 
www.marilynmusical.nl.

Hart organiseert Dag voor Cultuuronderwijs
Regio - Woensdag 1 april orga-
niseert Hart voor betrokkenen 
in het primair- en voortgezet 
onderwijs de Dag voor Cultuur-
onderwijs. Het thema van deze 
3e editie is ‘Leren door creëren - 
De impact van kunst op het le-
rend individu’.
Van 15.00 tot 20.00 uur kun-
nen docenten, beleidsmakers, 
schoolbesturen, schooldirecteu-
ren, cultuur- en CKV coördina-
toren, culturele instellingen en 
kunstenaars uit de regio Kenne-
merland zich onderdompelen in 
de wereld van het makersonder-
wijs.

Het programma vindt plaats bij 
het Seinwezen Kinderhuissingel 
1 in Haarlem.
 
De Dag voor Cultuuronderwijs 
2020 wordt een dag vol ken-
nis, inspiratie en praktische tips, 
waarbij creëren met hoofd, hart 
en handen centraal staat. Be-

zoekers krijgen  �itssessies, kun-
nen aanschuiven bij het diner 
en zich laten inspireren door de 
sprekers. 

Een greep uit het programma:
 
•  Creatief denker Suzan Lutke 

vertelt hoe je in het hier en nu 
met je leerlingen kunt hande-
len en hen in het creatief pro-
ces begeleidt. Wat is de toe-
komst van de school? Waar-
om past kunst op dit moment 
zo goed in het onderwijs? Wat 
geven de kunsten ons?

•  Inspirator Henna Pursiainen 
geeft inzicht in het succesvol-
le onderwijssysteem van Fin-
land, waarin veel ruimte is 
voor individuele ontwikke-
ling. Ze vertelt over haar plat-
form voor mensen die gepas-
sioneerd zijn over ‘een leven 
lang leren’.

•  Keynotespreker Tijl Bossuyt 
licht zijn klaverbladmodel toe: 

een methodiek waarbij de na-
druk ligt op het proces dat 
nooit stopt en waarbij groei 
en ontwikkeling voorop staan. 
Tijdens deze presentatie deelt 
Tijl zijn visie op kansengelijk-
heid en inclusie. Hoe bereik je 
een stad waarin ideeën, opvat-
tingen en emoties op een res-
pectvolle manier met elkaar 
worden gedeeld en gecon-
fronteerd?

Hart brengt leerlingen in het on-
derwijs in aanraking met de rijk-
dom van kunst en cultuur. Hart 
adviseert, bemiddelt en ver-
zorgt diverse programma’s op 
scholen. Bij het Hart Kennis-
centrum Cultuuronderwijs kun-
nen scholen, schoolbesturen en 
cultuuraanbieders terecht voor 
scholing en advies over hun cul-
tuurbeleid.

Meer informatie op:
www.hart-haarlem.nl/dvc-2020.

Matineevoorstelling The Fat Lady 
ten bate van Stichting Bretels
Haarlem - Op 29 maart vindt om 
15 uur een matineevoorstelling 
plaats in de Lichtfabriek, Mincke-
lersweg 2 te Haarlem ten bate van 
Stichting Bretels door het jonge 
operagezelschap The Fat Lady. 
De koppeling van een goed doel 
aan deze voorstelling is tot stand 
gekomen door bemiddeling van 
Soroptimistclub Haarlem-Kenne-
merland, die hiermee haar 25-ja-
rig bestaan luister bijzet. De club 
vond The Fat Lady bereid om sa-
men te werken voor het goede 
doel Stichting Bretels. 
Stichting Bretels is een initiatief 
van drie zussen die zelf op jonge 

leeftijd hun moeder verloren. Zij 
zetten zich in voor jonge gezin-
nen die een ouder gaan verliezen 
of verloren hebben. Bretels heeft 
grote betekenis voor zulke gezin-
nen door het luisterend oor, de 
organisatie van activiteiten voor 
ouders en kinderen, het lotgeno-
tencontact en door praktische in-
dividuele ondersteuning. Bretels 
werkt met vrijwilligers en is af-
hankelijk van donaties. 

Theatergroep The Fat Lady be-
werkte twee stukken voor solis-
ten en een klein ensemble: Sta-
bat Mater van Pergolesi en Suor 

Angelica van Puccini. Zes vrou-
wen leven samen op een afgele-
gen open plek in het bos, ver weg 
van de bewoonde wereld. Ze lei-
den hun leven in stilte en een-
zaamheid, in een dagelijks rit-
me van arbeid en gebed. Eén van 
hen draagt een verschrikkelijk ge-
heim. Wat als de anderen erachter 
komen? 

Kaartverkoop via:
ticketkantoor.nl/shop/Passio.
Na de voorstelling vindt een meet 
& greet borrel plaats tot 17.30 uur 
met de mogelijkheid de cast te 
ontmoeten.

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’.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 19 maart 2020 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  aanbrengen van een wifi-antenne in 
  een boom nabij het Oude Slot 
  (openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een herziening en 
  terugvordering van een uitkering 
  op grond van de Participatiewet 
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning ten behoeve 
  van Hageveld 102 (openbaar) 
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeentebestuur.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.




