
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 april 2019

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

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: 
Stichting Vogelrampenfonds

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

Nieuwe dienstregeling buslijnen 
Connexxion vanaf 28 april
Met ingang van zondag 28 april rijden de 
bussen van Connexxion in de regio Haarlem-
IJmond volgens een nieuwe dienstregeling.
De belangrijkste wijzigingen voor de buslijnen 
die door Heemstede rijden zijn: 

- Lijn 4 Haarlem Schalkwijk – Heemstede 
De Glip - Station Heemstede-
Aerdenhout
Op werkdagen en op zaterdagen vertrekt
lijn 4 circa 6 tot 10 minuten later dan in
de huidige dienstregeling. Bij Heemstede
De Glip kunt u aansluiten van lijn 14 uit
Vogelenzang op lijn 4 richting Haarlem
Schalkwijk. Vanuit Haarlem Schalkwijk
reist u met lijn 4 richting Vogelenzang
via Heemstede-Aerdenhout. De bus gaat
daar door op lijn 9 naar Vogelenzang.
Op zondagen vertrekt lijn 4 circa 8 tot
12 minuten later dan in de huidige
dienstregeling. Bij Heemstede De Glip
sluit lijn 14 uit Vogelenzang aan op lijn
4 richting Haarlem Schalkwijk. Vanuit
Haarlem Schalkwijk reist u met lijn 4 richting
Vogelenzang via Heemstede-Aerdenhout.
De bus gaat daar door op lijn 9 naar
Vogelenzang.

- Lijn 7 Station Heemstede-Aerdenhout – 
Heemstede Spaarne Gasthuis
Lijn 7 was een proef en wordt opgeheven
vanwege te weinig animo.

- Lijn 9 Vogelenzang – Heemstede
Op werkdagen, zaterdagen en zondagen
vertrekt lijn 9 circa 6 tot 10 minuten later
dan in de huidige dienstregeling

- Lijn 14 Hillegom – Bennebroek – 
Heemstede – Haarlem Spaarndam – 
Buitenhuizen Pont
Op werkdagen, zaterdagen en zondagen
is van Haarlem richting Heemstede de
dienstregeling gewijzigd. Lijn 14 sluit
bij Heemstede-Aerdenhout aan op lijn
4 richting Heemstede De Glip. Lijn 14
vanuit Haarlem naar Hillegom rijdt met de
nieuwe dienstregeling zonder overstap
door op station Heemstede-Aerdenhout
naar Hillegom. Overstappen bij station
Heemstede-Aerdenhout dus niet meer
nodig. Lijn 14 sluit bij Heemstede De Glip,
komend vanuit Vogelenzang, aan op lijn 4
richting Haarlem Schalkwijk.

- Lijn 567 en 568 Haarlem – Cruquius 
Paswerk
Op werkdagen worden in beide richtingen
2 ritten aangeboden in plaats van 3 ritten.
Deze rijden elk met een eigen lijnnummers
567 en 568.

Kijk voor meer informatie en reistijden op 
www.connexxion.nl en www.9292.nl

Workshop E� ectief communiceren 
met kinderen
Op woensdag 15 mei van 20.00 (inloop 
vanaf 19.45 uur) tot 22.00 uur organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede een themabijeenkomst over 
E� ectief communiceren met kinderen. 
Deze gratis workshop vindt plaats in 
basisschool de Ark, Van der Waalslaan 37 
in Heemstede.

Tentoonstellingen raadhuis 
april en mei
- Acht artistieke talenten van Werkdag B.V.

(bedrijf voor arbeidsparticipatietrajecten en
arbeidsmatige dagbesteding) tonen hun
werk in de Burgerzaal.

- Bob van der Mik exposeert in de Publiekshal
zijn veelzijdige schilderijen met zowel acryl-,
pastel- als olieverf.

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Hou er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten en/
of vergaderingen.

Bent u op zoek naar een eff ectievere manier 
van communiceren met kinderen, kom dan 
naar deze themabijeenkomst. Gastspreker is 
Wieke Sievertsen geeft uitleg over de methode 
How2Talk2Kids en leert u direct praktische 
vaardigheden. Deze methode geeft zicht op 
hoe kinderen zich voelen, waardoor je je beter 
in hen kunt verplaatsen. How2Talk2Kids is 
gebaseerd op een andere manier van praten 
met, en luisteren naar kinderen. Zowel ouders 
als kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en de 
sfeer in huis verbetert.

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden bij Floor van 
Blitterswijk, coördinator CJG Heemstede, via 
f.vanblitterswijk@heemstede.nl

Vrijwilliger bloementuin
Bij Kom in Mijn Tuin worden groenten 
verbouwd en is er een mooie bloementuin. 
Voor deze bloementuin zoeken wij een 
enthousiaste bloemenfan. Er wordt in de tuin 
gewerkt op maandag, dinsdag en iedere eerste 
zaterdag van de maand. Het kost je maar 2 uur 
per week, help jij ook mee?

Receptie/kantoor vrijwilliger 
WIJ Heemstede
Vind je receptiewerk leuk? Wil je één dagdeel 
per week ouderen en kwetsbare mensen 
op ons kantoor ontvangen en telefonisch 
te woord staan? En kun werken met de 
computer? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
Werktijden in overleg.

Enthousiaste timmerman
Ontmoetingscentrum Heemstroom is op 
zoek naar een enthousiaste timmerman. Ben 
jij handig, weet je stap voor stap de dingen 
uit te leggen en kun jij ons helpen aan goede 
ideeën? Dan ben jij bij ons op je plek!

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: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg



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 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
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 Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Verwijderde 
aanhangwagen 
Eikenlaan
In onze publicatie van 27 maart 2019 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van 
een grijze enkelassige aanhangwagen met 
gesloten bak, merk Saris aan de Eikenlaan, ter 
hoogte van parkeerterrein Plein1.

Bovengenoemde aanhangwagen is op 
11 april 2019 in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 13 
weken na verwijdering. Binnen deze periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau 
Handhaving en zijn 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.

Evenementenvergunningen
Sponsorloop Crayenesterschool
Op 11 april 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Crayenesterbasisschool voor het organiseren 
van een sponsorloop op de Crayenestersingel 
op 8 mei 2019 van 08.30 tot 12.30 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 Crayenestersingel tussen 
de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan af 
te sluiten tussen 08.30 en 12.30 uur. 

Foodfestival Wilhelminaplein
Op 15 april 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Jorevents voor 
het organiseren van een foodfestival op het 
Wilhelminaplein op 10 en 11 mei 2019.
Ook is, volgens artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
het Wilhelminaplein af te sluiten tussen 
de Achterweg/Nicolaas Beetslaan en de 
Camplaan/Cloosterweg van 9 mei 08.00 uur tot 
12 mei 16.00 uur

Neem voor meer informatie over deze 
evenementenvergunningen contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

In- en uitrit 
Bronsteeweg 78
Op 12 april 2019 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een 
in- en uitrit aan te leggen bij Bronsteeweg 78, 
2101 AE in Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 55, het vergroten van

een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 391140, ontvangen 4 april
2019

- Camplaan 40, inpandige verbouwing op de
1e en 2e verdieping van kinderdagverblijf
de Kindervilla Wereld, wabonummer
388067, ontvangen 29 maart 2019

- IJssellaan 6, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
386700, ontvangen 26 maart 2019

- Valkenburgerlaan 37, het vergroten van
het dakterras van de bovenwoning,
wabonummer 391097, ontvangen 4 april
2019

- Voorweg 24, interne verbouwing van het
bestuurskantoor, wabonummer 384384,

ontvangen 20 maart 2019. Voor deze 
aanvraag is geen vergunning nodig

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

Verleende omgevingsvergunningen
- IJssellaan 2, het plaatsen van een dakkapel

op het voorgeveldakvlak, wabonummer
386321, verzonden 11 april 2019

- IJssellaan 4, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
386718, verzonden 11 april 2019

- Laan van Rozenburg 35, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 374061, verzonden 9 april
2019

- Landzichtlaan 28, het verhogen van de kap,

wabonummer 369310, verzonden 9 april 
2019

- Zandvoortselaan 153, het vervangen van de
bovenlaag van het perron en het aanpassen
van de perronhoogte bij de constructieve
gedeelten van de perrons van station
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer
367960, verzonden 8 april 2019

- Meer en Boslaan 4, het vervangen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 380693, verzonden 15 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’.




