
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 mei 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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

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: 
Prins Bernhard Cultuurfonds

Bewonersbijeenkomsten 
Samen Veilig
Op dinsdag 28 mei en donderdag 13 juni 
2019 organiseert de gemeente Heemstede 
bewonersbijeenkomsten over veiligheid en 
leefbaarheid onder het motto Samen Veilig.
Wat vindt u belangrijk voor de veiligheid en 
leefbaarheid in uw straat en wijk? Op welke 
onderwerpen zouden de gemeente, politie, 
handhaving en andere partners zich de 
komende jaren moeten richten? Wat doet u 
zelf of zou u zelf willen doen om uw (gevoel 
van) veiligheid en leefbaarheid te behouden of 
te versterken? Wat heeft u daarvoor nodig?
Graag horen wij wat hiervoor uw wensen en 
ideeën zijn. Mede op basis van uw inbreng 
stellen we nieuw veiligheidsbeleid op dat 
eind 2019 aan de gemeenteraad wordt 
aangeboden.

U bent van harte uitgenodigd voor één van de 
bijeenkomsten Heemstede Samen Veilig op:
- Dinsdagavond 28 mei bij de Koninklijke 

Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne aan het 
Marisplein 5.

- Donderdagavond 13 juni in het 
schoolgebouw HBM aan de Koediefslaan 73.

Beide bijeenkomsten duren van 19.00 (inloop) 
tot ongeveer 21.30 uur.

Programma 
U krijgt een kijkje in de wereld van hennep 
en cybercrime en gaat in gesprek met 
verschillende professionals over veiligheid en 
leefbaarheid. Het programma van elke avond 
is:

Welkom
Vanaf 19.00 uur staat de koffi  e klaar. Om 
19.20 uur heet burgemeester Astrid Nienhuis 
de aanwezigen welkom. Daarna volgen 3 
themasessies.

Sessie 1: ‘Verscholen in uw wijk’
Bureau Drugszaken laat u kennis maken met 
ondermijning: de wereld van de hennep(teelt). 
Hoe ziet hennep er eigenlijk uit? Ruik je het 
altijd? Waar kan ik op letten in mijn buurt? U 
krijgt antwoorden op uw vragen zodat u weet 
wat u te kunt doen.

Sessie 2: ‘Blijft u de hackers voor?!’
BSM Recherche Diensten neemt u mee in de 
wereld van digitale criminaliteit. Op verzoek 
kunt u als bezoeker ter plekke een e-mailtest 
krijgen. Ben ik gehackt? Wat betekent dit en 
wat kan ik er aan doen? Neem vooral na afl oop 
de handige checklist mee over uw eigen 
cyberveiligheid.

Sessie 3: ‘Nabijheid in de buurt’
Ga speeddaten met professionals (wijkagenten, 
buitengewoon opsporingsambtenaren, 
wijkconsulenten, streetcornerwork en 
buurtbemiddeling) en geef aan wat u 
belangrijk vindt. Wat zou uw wijk nog 
leefbaarder en veiliger maken. Welke 
suggesties wilt u de gemeente en politie 
meegeven? Wat zijn uw adviezen? En wat doet 
u zelf of zou u zelf willen doen in uw wijk?
Rond 21.30 uur ronden we af en is er 
gelegenheid om informeel met elkaar na te 
praten onder het genot van een hapje en een 
drankje.

Vooraf aanmelden
In verband met de organisatie is het nodig dat 
u zich vooraf aanmeldt. Stuur een e-mail met 
uw naam, aantal personen en voorkeursdatum 
naar postbusveiligheid@heemstede.nl. U kunt 
ook bellen tijdens kantooruren met één van de 
medewerkers Openbare Orde en Veiligheid via 
(023) 548 57 47 of (023) 548 57 45.

Bijeenkomst Samenwerken in het 
sociaal domein
Samen met inwoners, zorgaanbieders en 
maatschappelijke partners wil gemeente 
Heemstede het Sociaal Domein vormgeven. 
Op maandag 6 mei 2019 hebben we hierin 
een eerste stap gezet. Tijdens de bijeenkomst 
is er van inwoners en instellingen gevraagd 
om op een actieve manier bij te dragen aan 
de samenleving. Ook willen wij hen graag 
betrekken bij het maken van een beleidsplan 
sociaal domein. Dit doen we volgens de 
methode van de ‘Nieuwe Route’, een werkwijze 
die is ontwikkeld door Anke Siegers die ook de 
inleiding heeft gegeven.
 
Anke Siegers: “Steeds vaker lopen mensen vast 
in de huidige route naar ondersteuning in het 
sociaal domein. Met de beste bedoelingen 
worden er plannen gemaakt vóór mensen 
in plaats van mét de mensen die wakker 
liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren 
hierdoor niet dat de situatie nog van hen 
is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot 
verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen 
en bureaucratie. Dit moet en kan anders. 
De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd 
eigenaarschap over de situatie en de 
oplossingen bij alle betrokkenen samen.”
 
Nieuw beleidsplan voor de 
komende 5 jaar
Het beleidsplan sociaal domein beschrijft 
hoe de gemeente omgaat met alles wat valt 

onder de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, het 
VN verdrag voor rechten van mensen met een 
beperking en de Wet publieke gezondheid 
(Wpg). Volgens deze wetten moet iedere 
gemeente in Nederland beleid maken waarin 
de doelen en de ambities op deze terreinen 
zijn opgenomen.
Aan de hand van de ‘Nieuwe Route’ willen 
we samen met de inwoners en onze 
maatschappelijke partners de komende 
5 jaar beslissen wat binnen de kaders van 
dit beleidsplan mogelijk en nodig is om 
invulling te geven aan het sociaal domein in 
Heemstede. Tijdens de bijeenkomst op 6 mei 
zijn al verbindingen ontstaan tussen partners 
onderling. We gaan gezamenlijk met de 
voorstellen aan de slag.

24 en 25 mei
Weekend van de 
Begraafplaats op 
Algemene begraafplaats 
Herfstlaan
De gemeente Heemstede en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) organiseren in het Weekend van de 
Begraafplaats verschillende activiteiten op de 
Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan. 
Zangeres Helen Botman en zanger-gitarist 
Peter van Vleuten openen op vrijdagavond 
24 mei om 19.00 uur het met een bijzonder 
optreden, speciaal afgestemd op het thema 
van dit jaar ‘Een plek vol verhalen’. Dit optreden 
duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Op zaterdag 25 mei om 13.00 en 15.00 uur 
houdt Marc de Bruijn namens de HVHB een 
lezing in de aula Hij zal ingaan op bekende 
en onbekende Heemstedenaren die rusten 
op de Herfstlaan. Aansluitend is er een korte 
rondleiding over de begraafplaats met Marc de 
Bruijn en begraafplaatsbeheerder Jos Willemse. 
Aanmelden voor de lezing en rondleiding is 
niet nodig; in de aula is plaats voor 
100 mensen. Meer informatie en het 
landelijke programma staan op 
www.weekendvandebegraafplaats.nl

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
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

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

Tips bestrijding 
buxusmot
Kale takken, dode blaadjes en spinsels in uw 
buxus? Dan heeft u waarschijnlijk last van de 
buxusmot. Ze vreten in korte tijd buxusstruiken 
kaal en zijn lastig te bestrijden. De aanpak is 
afhankelijk van de mate waarin uw buxus is 
aangetast.

Hoe pak ik het aan?
Verwijder de rupsen en poppen met de 
hand en knip spinsels uit de struik. Doe dit 
regelmatig, ook in de zomer en de herfst. 
Gebruik alleen bestrijdingsmiddelen op 
natuurlijke basis. Daarmee spaart u ook het 
leven van vogels die de rupsen eten.
Is uw buxus zwaar aangetast, dan kunt u de 
struik het best zo laag mogelijk afknippen of 
volledig verwijderen. Afgeknipte takken en 
verwijderde planten mogen gewoon bij het 
gft-afval in de groene rolemmer. Meerlanden 
zorgt voor verwerking van de planten via de 
vergistingsinstallatie.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 93, het plaatsen van een pinbox 

waarin een aantal geldautomaten zijn 
gevestigd (voor een periode van 10 jaar, 01-
09-2019 t/m 01-09-2029), wabonummer 
396169, ontvangen 16 april 2019. Deze 
aanvraag omgevingsvergunning is 
ingetrokken.

- Reggelaan 12, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 400834, ontvangen 26 april 
2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 87, het aanbrengen van 

gevelreclame, wabonummer 370283, 
verzonden 9 mei 2019

- Binnenweg 146, het vervangen van 
een winkelpui, wabonummer 399927, 
verzonden 8 mei 2019

- Blekersvaartweg 14, het verbouwen/
renoveren van een woon/winkelpand naar 
6 appartementen, wabonummer 376342, 
verzonden 9 mei 2019

- Charlotte van Pallandtlaan 1, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 

achtergeveldakvlak, wabonummer 368686, 
verzonden 9 mei 2019

- Herenweg 142, het kappen van een eik, 
wabonummer 396663, verzonden 8 mei 2019

- Ir. Lelylaan 2-6 , het plaatsen van een tijdelijk 
stretchdoek bij het Oude Slot (van april tot 
oktober), wabonummer 404201, verzonden 
10 mei 2019

- Van Slingelandtlaan 15, het doorbreken 
van een muur, wabonummer 395796, 
verzonden 9 mei 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
- Herfstlaan 3, aanpassingen aan het 

grafmonument Van Vollenhoven t.b.v. 
opbaarruimte, wabonummer 395103, 
ontvangen 12 april 2019

- M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw en de bouw van een garage, 
wabonummer 387820, ontvangen 29 maart 
2019

- Prinsenlaan 99, interne verbouwing en het 
plaatsen van een bijgebouw, wabonummer 
391328, ontvangen 5 april 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
- Herfstlaan 3, aanpassingen aan het 

grafmonument Van Vollenhoven t.b.v. 
opbaarruimte, wabonummer 395103, 
ontvangen 12 april 2019

- M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw en de bouw van een garage, 
wabonummer 387820, ontvangen 29 maart 
2019

- Prinsenlaan 99, interne verbouwing en het 
plaatsen van een bijgebouw, wabonummer 
391328, ontvangen 5 april 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




