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Heemstede

Zaterdag 13 april in centrum Heemstede

Bloemencorso door Raadhuisstraat &
Binnenweg

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

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.

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.heemstede.nl/werkaandeweg

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

88 nieuwe beuken in de Torenlaan
Wethouders Annelies van der Have en Nicole
Mulder plantten vorige week één van de 88
nieuwe beuken in de Torenlaan in wandelbos
Groenendaal. Daarmee is de monumentale
laan weer klaar voor de toekomst. De 54
beuken die nog over waren in de ‘oude’ laan
waren niet goed meer en zijn in het najaar
gekapt. Daarna heeft Waternet een oude
waterleiding vervangen. Met de aanplant van
de nieuwe bomen moeten ook de komende
generaties weer van deze mooie bomenlaan
kunnen genieten.

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

Heeft u in 2018 veel zorgkosten gehad omdat
u bijvoorbeeld blijvend ziek of gehandicapt
bent? Misschien komt u in aanmerking voor
een extra bijdrage van 385 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

- uw inkomen is niet hoger is dan 130%
van het sociaal minimum
- u woont zelfstandig
- u had in 2018 een indicatie
- u heeft langdurig hogere kosten moeten
maken door uw ziekte of handicap

Denkt u in aanmerking te komen
voor een bijdrage over 2018?

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).

Extra geld bij
hoge zorgkosten

Vraag uiterlijk vóór 30 juni 2019 een bijdrage
aan bij de Intergemeentelijke afdeling sociale
zaken (IASZ). Meer weten? Ga naar www.iasz.nl
bij bijdrage chronisch zieken of gehandicapten.
U kunt hier ook het aanvraagformulier
downloaden.

Liever telefonisch contact?

Bel voor meer informatie en toesturen
aanvraagformulier naar (023) 548 58 68.

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:
Nationaal Fonds Kinderhulp

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 18 april 2019 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen de weigering van

een omgevingsvergunning voor het kappen
van een beuk aan de J.C. van Oostzanenlaan 2
(openbaar)
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand

aan de datum van de hoorzitting via
gemeenteraad.heemstede.nl . Neem voor
meer informatie contact op met de afdeling
Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Medewerker
Publieksbalie
(24-28 uur, schaal 7)
Wil jij het visitekaartje zijn van onze
gemeente? En heb je ervaring met
publieks- of burgerzaken?

Bekijk deze vacature op
werkenbijheemstede.nl en
reageer uiterlijk 17 april.

Vergadering
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 18 april 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
18 april 2019
- Vragenuur
Bespreekpunten:
- Besluit tot gunning outsourcing ICT-dienst
- Welstand en de Omgevingswet
- Actualisatie MJOP bij de voorziening
‘Onderhoudsfonds woningen en gebouwen’
Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 18 april 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 2 april 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 Vomar, Binnenweg
149. De ontheffing geldt voor 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.

Wist u dat u gekookte etensresten
gewoon in de GFT-bak mogen?
Kijk voor meer informatie over
welk afval in welke bak mag op
www.beginvanietsmoois.nl/afvalzoeker

De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Industrieweg, ter hoogte van 8: een zwarte
herenfiets, merk Giant
- Nijverheidsweg, ter hoogte van 19: een
groene damesfiets, merk BSP
- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: een
grijze damesfiets, merk Giant
- Cruquiusweg, ter hoogte van halte R-net:
een paarse herenfiets, merk Union
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37:
een gele herenfiets, merkloos, een groene
damesfiets, merk Gazelle, een zwarte
damesfiets, merk Limit
- Valkenburgerlaan, ter hoogte van 50: een
blauwe herenfiets, merk Gazelle
- Sparrenlaan, ter hoogte van ingang
Herenweg: een blauw/grijze damesfiets,
merk Kopra

- Burghavepad: een blauwe herenfiets, merk
Peugeot
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 31: een
zwarte damesfiets, merk Limit
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 53a: een
zwarte damesfiets, merk Limit
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 66: een
blauwe damesfiets, merk Kopra
- Kerklaan, ter hoogte van 1: een blauwe
damesfiets, merk On the Road
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors;
een grijze damesfiets, merk Phoenix, een
bruine damesfiets, merk Kyoso, een witte
kinderfiets, merkloos
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling:
een blauwe damesfiets, merk Gazelle
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink:
een gele kinderfiets, merk Rockman,
een witte kinderfiets, merk Cindy, een
groene kinderfiets, merkloos, een zwarte
damesfiets, merk Limit

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 24 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.

Verwijdering gemeentelijke boom
- Prinsessenhof bij 46 : 1 esdoorn ( Ø30 cm,
sterk verminderde vitaliteit, herplant op
andere locatie)

Direct-belanghebbenden kunnen tot
en met 24 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.

Evenementenvergunningen
Voorjaarsmarkt
Op 4 april 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening,
een vergunning te verlenen aan de
Winkeliersvereniging WCH voor het houden
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en
Raadhuisstraat op 26 mei 2019 van 11.00 tot
17.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven het

weggedeelte van de kruising Raadhuisstraat/
Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/
Koediefslaan af te sluiten tussen 06.00 en 20.00
uur.
Sint op het dak
Op 5 april 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening,
een vergunning te verlenen aan de
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het
houden van Sint op het dak in de Jan van

Goyenstraat op 17 november 2019 van 16.00
tot 18.30 uur. Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, toestemming gegeven voor het
afsluiten van de Jan van Goyenstraat (tussen
de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van
Ostadeplein) van 16.00 tot 19.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Alberdingk Thijmlaan 55, het plaatsen van
een open fietsenberging zonder deur met
een plat dak in de voortuin, wabonummer
382419, ontvangen 15 maart 2019
- Bosboom Toussaintlaan 78B, het wijzigen
van de bestemming bedrijf van de eerste
verdieping naar wonen en verplaatsen van
de trap naar de voorzijde van het pand
met eigen opgang en het verlagen van de
verdiepingsvloer, wabonummer 385486,
ontvangen 24 maart 2019
- Dr. Schaepmanlaan 75, het plaatsen van
een erker aan de voorzijde, wabonummer
386812, ontvangen 27 maart 2019
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van
een geluidswerende erfafscheiding ,
wabonummer 38773, ontvangen
29 maart 2019
- IJssellaan 2, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
386321, ontvangen 26 maart 2019
- IJssellaan 4, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
386718, ontvangen 26 maart 2019
- Nijverheidsweg ter hoogte van 5-7,bij de
Watertoren, het kappen van 2 bomen,
wabonummer 387532, ontvangen 27 maart
2019
- Voorweg 24, interne verbouwing van een
bestuurskantoor, wabonummer 384384,
ontvangen 20 maart 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Alberdingk Thijmlaan 55, het plaatsen van
een open fietsenberging zonder deur met
een plat dak in de voortuin, wabonummer
382419, verzonden 1 april 2019
- Binnenweg 41, veranderingen t.b.v. het
oprichten van een nieuwe winkel, het
plaatsen van reclame, een condensor op
het platte dak, wabonummer 368398,
verzonden 3 april 2019
- Camphuysenlaan 13, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 376158,
verzonden 4 april 2019
- Franz Lehárlaan 104, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 381298, verzonden
4 april 2019
- J.H. Weissenbruchweg 8, het wijzigen
van de voorgevel, wabonummer 374332,
verzonden 5 april 2019
- Linge 54, het wijzigen van de voorgevel
en plaatsen van een steiger, wabonummer
381589, verzonden 5 april 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’.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Blekersvaartweg 14, het verbouwen/
renoveren van een woon/winkelpand naar
5 appartementen, wabonummer 376342,
ontvangen 1 maart 2019
- Charlotte van Pallandtlaan 1, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 368686,
ontvangen 4 februari 2019
- Glipperweg 6, het verbouwen/uitbreiden
van het woonhuis, wabonummer 371927,
ontvangen 15 februari 2019
- Romeinlaan 65, het optrekken van de
achtergevel en het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 382388, ontvangen
15 maart 2019
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
- Glipperweg 6, het verbouwen/uitbreiden
van het woonhuis, wabonummer 371927,
ontvangen 15 februari 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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’.

