Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 1 mei 2019

Heemstede

Lintjesregen in Heemstede
Afgelopen vrijdag zijn 5 inwoners van
Heemstede in het zonnetje gezet tijdens
de traditionele lintjesregen op de dag voor
Koningsdag. Wij zijn trots op deze nieuwe
‘decorandi’! Op de foto van links naar rechts
burgemeester Astrid Nienhuis, Herman
Diederik, Clara Wittop Koning, Guus Compier,
Miep Overing-Bilsen en Dirk Jan Huizinga.
Meer informatie over hun activiteiten vindt u
via www.heemstede.nl/lintjesregen

Vergaderingen
raadscommissies
mei
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
Adresgegevens en
openingstijden

Kent u iemand die een lintje
verdient?

Draag hem of haar dan voor! Dit kan tot
1 juli 2019. Kijk voor meer informatie op
www.lintjes.nl of op www.heemstede.nl
(zoek op ‘lintje’)

Workshop Effectief 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
Effectief communiceren met kinderen. Deze
gratis workshop vindt plaats in basisschool
de Ark, Van der Waalslaan 37 in Heemstede.
Bent u op zoek naar een effectievere manier
van communiceren met kinderen, kom dan

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

Dodenherdenking
en Bevrijdingsdag in
Heemstede

naar deze themabijeenkomst. Gastspreker is
Wieke Sievertsen geeft uitleg over de methode
How2Talk2Kids en leert u direct praktische
vaardigheden.

De methode How2Talk2Kids

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, interne verbouwing
“Herenhuis” van SEIN, wabonummer 397912,
ontvangen 18 april 2019
- Binnenweg 93, het plaatsen van een pinbox
waarin een aantal geldautomaten zijn
gevestigd (voor een periode van 10 jaar, 0109-2019 tot 01-09-2029) , wabonummer
396169, ontvangen 16 april 2019
- César Francklaan 43, het uitbreiden van
de eerste verdieping van een woonhuis,
wabonummer 397819, ontvangen
18 april 2019
- Glipperweg 40, het plaatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 398012, ontvangen
19 april 2019
- Herenweg 142, het kappen van een eik,
wabonummer 396663, ontvangen
16 april 2019
- Herfstlaan 3, aanpassingen aan het
grafmonument Van Vollenhoven,
wabonummer 395103, ontvangen
12 april 2019
- Provinciënlaan 5C42 en 5C43, het splitsen
van een appartement in 5C42 en 5C43,
wabonummer 396275, ontvangen
15 april 2019
- Ritzema Boskade 8, isoleren buitengevels
en hellend dak in verband met het
realiseren van een energieneutrale woning,
wabonummer 395292, ontvangen
13 april 2019
- Van Slingelandtlaan 15, het doorbreken
van een muur, wabonummer 395796,
ontvangen 26 maart 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Glipperweg 83, renovatie pannendak,
wabonummer 392300, verzonden
25 april 2019
- Julianaplein 1, het plaatsen van
gevelbelettering aan diverse gevels / het
plaatsen van een brievenbus, namenbord
nabij de entree, wabonummer 379263,
verzonden 25 april 2019

Op 4 mei staat Heemstede stil bij
dodenherdenking en op 5 mei is de viering van
Bevrijdingsdag. Tijdens de dodenherdenking
op 4 mei herdenkt de gemeente Heemstede
de Nederlandse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en de gevallenen in
oorlogssituaties en vredesmissies sindsdien.
’s Avonds is er een stille tocht vanaf het
raadhuis naar de herdenkingsplek aan de
Vrijheidsdreef, bij het Vrijheidsbeeld en
het Joods Monument. Hier volgt een korte
ceremonie; inwoner David Asser zal dit jaar de
toespraak houden. Op 5 mei is iedereen van
harte welkom op de Vrijheidsdreef, waar de
start van het 75e jaar leven in vrijheid gevierd
wordt.

Programma dodenherdenking

Burgemeester Astrid Nienhuis nodigt de
inwoners van Heemstede uit met gepaste
eerbied deel te nemen aan de stille tocht.
De stoet vertrekt om 19.40 uur vanaf het
raadhuis en arriveert kort voor 20.00 uur bij
de herdenkingsplek aan de Vrijheidsdreef.
Om 20.00 uur wordt 2 minuten stilte in
acht genomen ter nagedachtenis aan de
gevallenen. Voor mindervaliden is een zitplaats
beschikbaar.
Het programma met sprekers en de tekst
van het Wilhelmus vindt u op 4 mei op
www.heemstede.nl

5 mei: feestelijk kopje koffie
op de Vrijheidsdreef

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland
bevrijd werd. 5 mei 2019 markeert de start
van het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren.
De gemeente viert dit met een feestelijk
kopje koffie tussen 11.00 en 13.00 uur op de
Vrijheidsdreef. Burgemeester Astrid Nienhuis
begroet graag alle mensen die de start van
het 75e bevrijdingsjaar met haar willen vieren.
Iedereen is welkom!
Kijk voor uitgebreide informatie in het
nieuwsbericht op www.heemstede.nl

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
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van
een geluidswerende erfafscheiding,
wabonummer 387773, ontvangen
29 maart 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van
een geluidswerende erfafscheiding,
wabonummer 387773, ontvangen
29 maart 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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:
Maag Lever Darm Stichting

Vergaderingen raadscommissies mei

Ontheffing
winkeltijdenwet
Op 26 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 DekaMarkt
Supermarkten BV, Binnenweg 16-18. De
ontheffing geldt voor het openstellen van de
winkel op zondagen om 10.00 uur voor de
periode van 28 april 2019 tot 28 april 2020.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

er
kzaamheden?

heemstede.nl/
weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

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

De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden op respectievelijk 7, 8 en 9
mei 2019. Op maandag 13 mei is er een extra
vergadering van de commissie Ruimte.
Al deze openbare vergaderingen zijn om 20.00
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1.
Let op: de vergadering van de commissie
Middelen op 8 mei begint om 19.00 uur!
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij
aanwezig te zijn.
Agenda raadscommissie Samenleving
7 mei 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Vervanging toplaag MHC Alliance (A)
- Ontwerpbegroting 2020
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
(Paswerk) (A)
- Maatschappelijk Verantwoord Inkopen:
speerpunt Social Return On Investment (A)
- Zienswijze Ontwerpbegroting GR
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
West-Kennemerland (A)
- Planning Nota Integraal Veiligheidsbeleid
2019-2023 (B)
- Lokale inclusie agenda personen met een
handicap
- Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen
8 mei 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Wijziging verordening naamgeving en
nummering (adressen)
- Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019
- Verlenging ontheffing vereiste van
ingezetenschap wethouder
- Discussienotitie Heemsteedse focus
regionale omgevingsagenda en MRAactieprogramma
- Uitgangspunten fractievertegenwoordigers
- Voorstel Rekenkamer Heemstede
- Beheerplan Openbare Verlichting 2019-2022
- Wijze van aanpak aanbevelingen 2e
Gateway review bedrijfsstrategie ICT
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
9 mei 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
en ontwerp-omgevingsvergunning
parkeerplaats en passeerstroken voor
seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef
199
- Camplaan 40, aanvraag
omgevingsvergunning kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang

- Beantwoording motie Veilig Verkeer
Havendreef
- Geactualiseerde afspraken Regionaal
Actieprogramma Wonen
- Uitvoering motie Continuering deelname
stuurgroep Duinpolderweg
- Rapportage uitvoering kwaliteit VTH-taken
2017 en 2018 en oordeel GS Noord-Holland
IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht
2018
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
13 mei 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Manpadslaangebied, uitwerking
denkrichtingen
- 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.

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.

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.

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

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

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.

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

