Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 27 maart 2019

Heemstede

Volg ons via
Facebook en Twitter

Overlastspreekuur
op 4 april

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

SAMEN OP ZOEK NAAR DE
IDENTITEIT VAN HEEMSTEDE!
• Wat maakt onze gemeente aantrekkelijk?

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 eerstvolgende spreekuur is op donderdag
4 april 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

• Wat onderscheidt Heemstede van andere
dorpen en steden?
• Hoe kunnen wij Heemstede promoten?
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Aanmelden:

woensdag 17 april 2019
18.00 tot ongeveer 21.30 uur
Burgerzaal raadhuis, Raadhuisplein 1
voor 8 april via d.vanderlinden@heemstede.nl

Voorverkoop plaatsbewijzen
vrijmarkt Koningsdag
Stichting Nationale Feestdagen Heemstede
organiseert op Koningsdag de vrijmarkt op
de Sportparklaan-Javalaan. De voorverkoop
van genummerde plaatsbewijzen (tegen
contante betaling van € 12,- per halve
kraam) vindt plaats in de publiekshal van het

raadhuis, Raadhuisplein 1, op:
- dinsdag 2 april van 8.30 tot 11.00 uur
- woensdag 3 april van 12.30 tot 15.00 uur
Kijk voor meer informatie op
www.heemstede.nl/koningsdag

Vergadering gemeenteraad 28 maart
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 28 maart 2019
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
28 maart 2019
- Vragenuur
Bespreekpunten:
- Evaluatie minimabeleid 2017-2018:
Meedoen

- 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:
Fonds Gehandicaptensport

- Actualisatie MJOP bij de voorziening
‘Onderhoudsfonds woningen en gebouwen’
Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 28 maart 2019
- Wat verder ter tafel komt
Op gemeenteraad.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 raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail
raadsgriffier@heemstede.nl

Ontheffing winkeltijdenwet
Op 18 maart 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten een
ontheffing op grond van artikel 3, eerste
lid, sub a van de Verordening winkeltijden
Heemstede te verlenen aan Albert Heijn,
Blekersvaartweg 57. De ontheffing geldt voor

Collecteren en
venten in
Heemstede

het openstellen van de winkel op zondagen
om 10.00 uur voor de periode van 14 april 2019
tot 14 april 2020.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Zaterdag 30 maart om 09.00 uur
geeft wethouder Annelies van der
Have de aftrap van de Compostdag,
door de eerste compostzakken
uit te delen bij de milieustraat,
Cruquiusweg 47.
Hiermee dankt de gemeente en
Meerlanden alle inwoners voor het
goed scheiden van het GFT-afval!
Schoon GFT-afval levert goede
kwaliteit compost dat de bodem van
(moes)tuinen energie geeft.

Vergaderingen raadscommissies april
Wijziging
Gemeenschappelijke
regeling Samenwerking
Sociale Zaken 2016
Op 11 december 2018 heeft het college, na
toestemming van de raad, het Wijzigingsbesluit
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking
Sociale Zaken 2016 vastgesteld. Dit
Wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende
kracht in werking op 1 januari 2019. Lees de
volledige bekendmaking in de Staatscourant
via zoek.officielebekendmakingen.nl

Uitschrijvingen
Basisregistratie
Personen (BRP)
Voornemen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende persoon
per 19 maart 2019 ambtshalve uit te schrijven
uit Nederland:
- A.E. Carreño Borray, geboren 21-05-1996,
Reigerlaan 32
Als de betrokkene het hier niet mee eens is,
kan deze binnen 6 weken na plaatsing van
deze publicatie hierop reageren door contact
op te nemen met de afdeling Publiekszaken,
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede, (023) 548 58 68.
Uitschrijvingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende persoon met een
briefadres per 15 januari 2019 ambtshalve uit
te schrijven uit Nederland:
- G.J. Janzen, geboren 01-02-1966, p/a Dr. J.R.
Thorbeckelaan 146
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de
bekendmaking hiervan bezwaar maken door
het indienen van een bezwaarschrift bij het
college van burgemeester en wethouders van
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede).
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde
spoed een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

Verwijdering
gemeentelijke boom
- Erasmuslaan bij 13: 1 els (aantasting door
wilgenhoutrups, herplant)
Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en
met 10 april 2019 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57
78. Deze publicatie is een aankondiging van
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid
tot bezwaar is.

Aanleg in-/uitrit
Herenweg 105
Op 15 maart 2019 heeft het college van B&W
goedkeuring verleend aan het verzoek een inen uitrit aan te leggen bij Herenweg 105, 2105
ME in Heemstede.

U vindt deze bekendmakingen
ook online op Overheid.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van
officiële bekendmakingen en
kennisgevingen? U kunt zich
abonneren op de e-mailnieuwsbrief
via Overheid.nl of download de
app Omgevingsalert. Meer weten?
Kijk op www.heemstede.nl/
bekendmakingen

De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden op respectievelijk 2, 3 en
4 april 2019. 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
2 april 2019
- Opening en vaststellen agenda commissie
Samenleving 2 april 2019
- Spreekrecht inwoners
- Onderzoek deelname Participatiebedrijf
- Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid
2019 Heemstede
- Eenmalige emancipatieprijs Heemstede
- Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen
3 april 2019
- Opening en vaststellen agenda commissie
Middelen 3 april 2019
- Spreekrecht inwoners
- Notitie ‘richtinggevend kader voor de
ambtelijke samenwerking Heemstede Bloemendaal’
- Groot onderhoud Provinciënlaan,
voorlopige vaststelling
- Plan van aanpak Opstellen
Evenementenbeleid
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
4 april 2019
- Opening en vaststellen agenda commissie
Ruimte 4 april 2019
- Spreekrecht inwoners

- Ontwerp procesvoorstel Kennemerduin
- Welstand en de Omgevingswet
- Aanpassing verkeersvoorzieningen kruising
Heemsteedse Dreef / Camplaan
- Plan veiligheid schoolomgevingen:
Burgemeester van Lennepweg - Zuid
- Projectplan Belvédère Wandelbos
Groenendaal
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- 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 (023) 548 56 37 of per e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen Eikenlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben op 27 maart 2019 het
volgende voertuig aangetroffen:
- Eikenlaan, ter hoogte van parkeerterrein
Plein1: grijze éénassige aanhangwagen,
met gesloten bak, merk Saris
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.
Bovengenoemde aanhangwagen is op 27
maart 2019 voorzien van een beschikking.
De eigenaar krijgt tot en met 10 april
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.

Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders
zijn op 22 maart 2019 onderstaande
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Binnenweg, ter hoogte van 43:
een blauwe damesfiets, merk Batavus
- Händellaan, ter hoogte van 2a:
een gele damesfiets, merk Batavus
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.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023

Straatspeelavonden
Op 19 maart 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan WIJ Heemstede
voor het houden van straatspeelavonden van
18.30 tot uiterlijk 21.00 uur op:
- 8 mei 2019 op het speelveld aan de
Fazantenlaan.
- 15 mei 2019 in de Ooievaarlaan.
- 22 mei 2019 op het asfaltplein achter
basisschool De Evenaar.
- 29 mei 2019 op het Haringvlietplantsoen.
- 5 juni 2019 op het speelveld op het
Sweelinckplein.
- 12 juni 2019 op het speelterrein aan de
Anna Blamanlaan.

- 19 juni 2019 in de Zeelandlaan.
- 26 juni 2019 op het speelterrein aan het
Rhododendronplein (inclusief optreden
Harmonie St. Michael)
- 3 juli 2019 op het Jozef Israëlsplein
- 10 juli 2019 op het brede
voetgangersgedeelte van het
Wilhelminaplein;
- 17 juli 2019 op het eigen terrein
van de Hartekamp, Herenweg 5.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven
ondergenoemde straten af te sluiten tussen

17.30 en 21.30 uur op:
- 15 mei 2019 de Ooievaarlaan tussen de
Jan van Gentlaan en de Pelikaanlaan.
- 29 mei 2019 het Haringvlietplantsoen
vanaf Amer.
- 19 juni 2019 de Zeelandlaan tussen de
Overijssellaan en de Brabantlaan.
- 3 juli 2019 het Jozef Israëlsplein tussen
A. Neuhuysstraat en Eerelmanstraat.
- 10 juli 2019 het brede voetgangersgedeelte
op het Wilhelminaplein.
Neem voor meer informatie contact op met
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, via
(023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Fie Carelsenlaan 13, het plaatsen van een
extra raam in de voorgevel, wabonummer
379454, ontvangen 10 maart 2019
- Frans Lisztlaan 15, een aanbouw op
de 1e verdieping aan de achtergevel,
wabonummer 379877, ontvangen
11 maart 2019
- Franz Lehárlaan 104, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 381298, ontvangen
13 maart 2019
- Johan Wagenaarlaan 13, het uitbreiden
van een woonhuis, wabonummer 381342,
ontvangen 13 maart 2019
- Julianaplein 1, het plaatsen van
gevelbelettering aan diverse gevels/het
plaatsen van een brievenbus, namenbord/
het bouwen van een overkapping over een

-

-

bestaande fietsenstalling, wabonummer
379263, ontvangen 8 maart 2019
Linge 54, het wijzigen van de voorgevel
en plaatsen steiger, wabonummer 381589,
ontvangen 14 maart 2019
Meer en Boslaan 4, het vervangen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 380693, ontvangen
12 maart 2019
Raadhuisstraat 65A, wijzigen gevelpui,
wabonummer 380316, ontvangen
12 maart 2019
Romeinlaan 28, het verhogen van de nok en
optrekken achtergevel, plaatsen dakkapel
op het voor- en achtergeveldakvlak,
wabonummer 381358, ontvangen
14 maart 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Asterkade 36, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
371064, verzonden 19 maart 2019
- Herenweg 88, het kappen van een
kastanjeboom, wabonummer 374505,
verzonden 19 maart 2019
- Jacob van Campenstraat 57, het uitbreiden
van een woonhuis en de bouw van een
kelder, wabonummer 366396, verzonden
19 maart 2019
- Raadhuisstraat 65A, het wijzigen van een
gevelpui, wabonummer 380316, verzonden
19 maart 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’.

