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Heemstede

Woensdagavond 17 april 2019

Samen op zoek naar de identiteit van
Heemstede

Volg ons via
Facebook en Twitter
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

Wat maakt onze gemeente aantrekkelijk?
Wat onderscheidt Heemstede van andere
dorpen en steden? Wat maakt het dat wij
trots zijn op Heemstede?
We nodigen u uit om samen met ons
deze vragen te beantwoorden op
woensdagavond 17 april in het raadhuis.

De identiteit van Heemstede

Een duidelijke (eigen) identiteit vormt
de basis voor het maken van keuzes. Het
gemeentebestuur neemt vele besluiten, onder
andere over plannen voor woningen, groen,
winkels, horeca, recreatie en toerisme. De
vraag wat wel en niet bij Heemstede past, de
identiteit, nemen we hierin graag mee.

Ook u draagt bij aan de identiteit
van Heemstede

We beginnen met de vraag: wie of wat is
Heemstede? U bent onderdeel van Heemstede.

Bijvoorbeeld omdat u hier woont, werkt, sport
of recreëert. Wij zouden het daarom fijn vinden
als u wilt meedenken over de identiteit van
Heemstede.

Om ons te helpen wordt de methode
‘Identity Matching’ gebruikt

Dit is een werkwijze om stap voor stap een
plan te maken om de gemeente op de kaart
te zetten, bijvoorbeeld als gemeente om in te
wonen, te werken, te recreëren of te investeren.
Het bureau Identity Matching Academy (IMA)
helpt ons hierbij. Kijk voor meer informatie op
ima.amsterdam.

Het wordt een bijeenkomst met een
actief en afwisselend programma
We starten de avond met een kleine maaltijd.
Daarna gaan we aan de slag met de vragen
in de vorm van een workshop. Het bureau
IMA verwerkt vervolgens uw inbreng bij het
beschrijven van de identiteit van Heemstede.
Op 14 mei 2019 presenteren zij dit. Uiteraard
kunt u dan ook hierop reageren in deze
vervolgbijeenkomst.

We zien u graag op woensdagavond
17 april!
Waar:

raadhuis (Burgerzaal),
Raadhuisplein 1
Hoe laat:
van 18.00 tot ongeveer 21.30 uur
Aanmelden: Vóór 8 april via
d.vanderlinden@heemstede.nl
of via (023) 548 56 90

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

Bloemencorso door
Raadhuisstraat &
Binnenweg
Op zaterdag 13 april 2019 gaat het
Bloemencorso Bollenstreek voor het eerst
dwars door het centrum van Heemstede. De
nieuwe route die de stoet tussen 19.40 en
21.30 uur volgt, loopt vanaf de Herenweg
via de Van Merlenlaan, Raadhuisplein,
Raadhuisstraat, Binnenweg, klein stukje
Bronsteeweg, Lanckhorstlaan en weer de
Herenweg op naar Haarlem.
De winkeliers aan de Raadhuisstraat en
Binnenweg organiseren hier omheen tal van
leuke activiteiten, zoals een kinderdraaimolen,
bloemenmeisjes en straatartiesten.
Kom bij voorkeur lopend of met de fiets
Het Bloemencorso en de festiviteiten in
het centrum trekken naar verwachting veel
bezoekers. Om ruimte te bieden aan de stoet is
het op zaterdag 13 april vanaf 17.00 uur
niet meer mogelijk te parkeren op de
Binnenweg en Raadhuisstraat. De winkelstraat
moet dan vrij zijn van geparkeerde auto’s. De
wegen en kruispunten op de route zijn tijdens
het Bloemencorso afgesloten voor alle verkeer.
Kijk voor meer informatie op
www.bloemencorso-bollenstreek.nl en
www.wch.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).

Zaterdag 13 april in
centrum Heemstede

Gemeente Heemstede
AARDGASVRIJ in 2050
15 april • bijeenkomst
Vanaf 19.30
Gemeentehuis Heemstede

Over energietransitie in Heemstede.
Welk beleid komt eraan en wat kun je
nu doen om je huis duurzaam en
toekomstbestendig te maken?

Duurzaam Heemstede

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:
Hartstichting

Verwijdering fietswrakken diverse locaties

Koningsdag in
Heemstede
Stichting Nationale Feestdagen Heemstede
organiseert Koningsdag in Heemstede.
Informatie over het voorlopige programma
en de verkoop van plaatsbewijzen voor de
vrijmarkt vindt u via
www.heemstede.nl/koningsdag

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

Orchideeënlaan: een groene herenfiets,
merkloos
- Joh. Rosenkrantzlaan, ter hoogte van 15:
een grijze damesfiets, merk Batavus

- Meijerslaan, ter hoogte van 2: een grijze
damesfiets, merk Koga
- Meijerslaan, ter hoogte van 154: een witte
damesfiets, merk Batavus
- Te Winkelhof, ter hoogte van 30: een grijze
damesfiets, merk trek
- Zandvoortselaan, ter hoogte van

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 17 april 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
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

ondergenoemde straten af te sluiten op:
- 26 en 27 april 2019 het Wilhelminaplein
tussen Achterweg/Nicolaas Beetslaan,
Camplaan/Bosboom Toussaintlaan en
Cloosterweg/Molenwerfslaan;
- 26 april 2019 vanaf 17.00 tot circa 17.00
uur op 27 april 2019 de Sportparklaan en
de Javalaan tussen de Glipper Dreef en de
Timorstraat/Slotlaan;
- Op 26 april 2019 van 15.00 tot 01.00 uur

en op 27 april 2019 van 07.00 tot 23.00
uur de Jan van Goyenstraat tussen het
Adriaan van Ostadeplein en het Jan Miense
Molenaerplein;
- Op 27 april 2019 van 12.00 tot 21.00
uur de Iepenlaan tussen Binnenweg en
Lijsterbeslaan;
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023)
548 56 07.

Koningsdag
Op 25 maart 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede voor het organiseren
van Koningsdag op diverse locaties.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven

Verwijdering gemeentelijke boom
- IJssellaan achter 35-37: 1 populier (Ø120
cm., verminderde vitaliteit, herplant met
andere boomsoort in najaar 2019)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot
en met 17 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.

Reglement Annie Klots Emancipatieprijs
Subsidies voor
sportstimulering en
archeologie
Ook dit jaar is er een subsidiebudget
beschikbaar voor activiteiten gericht op
sportstimulering en activiteiten op het gebied
van archeologie. Wilt u in 2019 een activiteit
organiseren die het sporten stimuleert
van jongeren, ouderen, mindervaliden of
topsporttalenten? Voor sportactiviteiten is in
2019 een subsidiebudget beschikbaar van
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er
een budget van maximaal € 1.500 beschikbaar.
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor
een subsidie van de gemeente Heemstede.
Kijk voor uitgebreide informatie en
aanvraagformulieren op www.heemstede.nl ,
zoekwoord: subsidie

Op 19 maart 2019 heeft het college het
Reglement Annie Klots Emancipatieprijs

vastgesteld. Dit Reglement is in werking
getreden op 26 maart 2019. Lees de volledige

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad
via zoek.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Adriaan Pauwlaan 19, brandveilig gebruik
Bosch en Hovenschool, wabonummer
381962, ontvangen 14 maart 2018
- Glipper Dreef 32, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 381907, ontvangen
14 maart 2018
- Romeinlaan 65, het optrekken van de
achtergevel en plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 382388,
ontvangen 15 maart 2018
- Van Merlenlaan 11, het kappen van een es,
wabonummer 383778, ontvangen
19 maart 2018

- Johannes Verhulstlaan 2, het plaatsen van
een haagondersteunende erfafscheiding,
wabonummer 377334, ontvangen 5 maart
2019. Deze aanvraag is vergunningvrij.
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

van een dakkapel op het voordakvlak,
wabonummer 381358, verzonden
26 maart 2019
- Tapuitenplein 10, het plaatsen van een
houten speelhuisje met glijbaan in de tuin
voor de duur van 4 jaar, wabonummer
372240, verzonden 25 maart 2019

Verleende omgevingsvergunningen
- Glipperweg tegenover parkeerplaats
Linnaeushof, het legaliseren van een
bestaande snackbar, wabonummer 378531,
verzonden 28 maart 2019
- Romeinlaan 28, het verhogen van de nok,
optrekken achtergevel en het plaatsen

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’.

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.

-

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.

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’.

