
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 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

Vergadering 
gemeenteraad 

29 mei

Heemstede

Praat mee over de veiligheid 
en leefbaarheid in uw straat 
en wijk
Wat vindt u belangrijk voor de veiligheid en leefbaarheid in uw straat en wijk? 
Op 28 mei en 13 juni 2019 organiseren wij bewonersbijeenkomsten 
over veiligheid en leefbaarheid onder het motto Samen Veilig. 
Lees meer over het programma en meld u aan via www.heemstede.nl/samenveilig

Op donderdag 23 mei kunt u uw stem 
uitbrengen voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement. Maar weet u al wat u gaat 
stemmen? Diverse stemwijzers kunnen u daar 
bij helpen. Kijk bijvoorbeeld op 
www.kieskompas.nl  of www.stemwijzer.nl

Breng uw stem uit 
voor Europese 
verkiezingen

Rittencoördinator voor 
theaterbezoeken
De Heemsteedse Kunstkring is op zoek naar 
een vrijwilliger die het leuk vindt om voor 
haar leden het vervoer naar de verschillende 
theaters in de regio te coördineren. Je 
bent dienstverlenend, servicegericht en 
communiceert makkelijk.

Wandelmaatje
Voor een mevrouw op leeftijd, goed van geest 
en traag van been, zijn we op zoek naar een 
wandelmaatje. Ze loopt met een rollator, 
woont in de buurt van de weekmarkt en wil 
graag even van de buitenlucht genieten. Wie 
heeft er een uurtje beschikbaar voor haar?

Tuinieren met groene vingers 
Voor Heemstroom zoeken we iemand met 
verstand van planten en bloemen, die weet 
wat er moet gebeuren in de tuin. Kun jij met 
veel enthousiasme en geduld samen met ons 
een mooie, inspirerende tuin maken? Dan zien 
we je graag!

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

Bewoners van Merlenhoven hebben 
steeds minder afval! Het PMD 
(plastic, metaal en drinkpakken) 
wordt hier aan huis opgehaald, 
want dit kan worden gerecycled en 
het restafval brengt men weg. Met 
resultaat. De landelijke doelstelling 
(Van Afval Naar Grondstof) wordt 
gehaald. 

Lees er alles over in de speciale 
pagina verderop in deze Heemsteder. 

Verkeers- en 
geluidshinder 
Zandvoortselaan 
(omgeving Station 
Heemstede-Aerdenhout)

In de nacht van 30 op 31 mei tussen 0.00 uur 
tot 8.00 uur voert Prorail werkzaamheden uit 
bij de perrons op het station Heemstede-
Aerdenhout. Dit werk zorgt voor geluidshinder 
in de omgeving.
Ter hoogte van het viaduct wordt verkeer via 
1 rijbaan geleid. Kijk voor meer informatie op 
spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nlScan de QR-code

en ga direct naar

Werk
aan de
weg

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

Rotary Heemstede en gemeente 
Heemstede slaan de handen ineen en 
geven samen gastlessen op basisscholen. 
We gaan samen met scholieren de wijk in 
om zwerfafval te prikken en op 1 juni wordt 
‘de meest opgeruimde klas 2019’ op de 
Binnenweg bekend gemaakt. 
Doet u mee? Organiseer, net als de 
bewoners van Merlenhoven, een priknick in 
uw wijk. 

Zaterdag 1 juni is End Plastic Soup Day

Kijk op Facebook Duurzaam Heemstede 
voor meer informatie.

Vergadering gemeenteraad 29 mei
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 29 mei 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

29 mei 2019

Bespreekpunten:
- Verlenging ontheffi  ng vereiste van

ingezetenschap wethouder

Hamerpunten:
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

en ontwerp omgevingsvergunning 
parkeerplaats en passeerstroken voor 
seminarhotel Mariënheuvel, 
Glipper Dreef 199

- Vervanging toplaag MHC Alliance
- Ontwerpbegroting 2020 Werkvoorzienings-

schap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

- Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
(MVI): speerpunt Social Return On
Investment (SROI)

- Zienswijze Ontwerpbegroting GR
Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten West-Kennemerland

- Wijziging verordening naamgeving en
nummering (adressen)

- Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019

Overige punten:
- Opheff en geheimhouding besluitenlijst

besloten gedeelte raadsvergadering
18 april 2019

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 raadsgriffi  e via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per 
e-mail raadsgriffi  er@heemstede.nl

Verwijderde � etswrakken
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 14 mei 2019 onderstaande fi etswrakken 
(met platte banden) verwijderd:
- Industrieweg, ter hoogte van 8: een zwarte

herenfi ets, merk Giant
- Cruquiusweg, ter hoogte van halte R-net:

een paarse herenfi ets, merk Union
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37:

een gele herenfi ets, merkloos, een zwarte
damesfi ets, merk Limit

- Sparrenlaan, ter hoogte van ingang
Herenweg: een blauw/grijze damesfi ets,
merk Kopra

- Kerklaan, ter hoogte van 1: een blauwe
damesfi ets, merk On the Road

- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Geelgors:

een bruine damesfi ets, merk Kyoso
- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Groenling:

een blauwe damesfi ets, merk Gazelle
- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Blauwvink:

een witte kinderfi ets, merk Cindy, een
groene kinderfi ets, merkloos

Bovengenoemd(e) fi etsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fi ets 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.



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’.

Omgevingsvergunningen

Gemeenschappelijke regeling 
schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten regio West-Kennemerland
Op 18 januari 2019 heeft het college, 
na toestemming van de raad, de 
Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim 
en voortijdig schoolverlaten regio West-
Kennemerland gewijzigd vastgesteld.

De Gemeenschappelijke Regeling treedt met 
terugwerkende kracht in werking op 1 januari 
2019.

Handleiding klachtbehandeling 
Op 7 mei 2019 heeft het college de 
Handleiding klachtbehandeling vastgesteld. 
Deze Handleiding is met terugwerkende 

kracht in werking getreden op 1 mei 2019. 
Het Protocol interne behandeling van 
klaagschriften is hiermee vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Verkeersbesluiten
Laadpunten elektrische voertuigen
Het realiseren van laadpunten voor elektrische 
voertuigen ter hoogte van de adressen: 
Beatrixplantsoen 11, Irislaan 31, Havenstraat 43, 
H.W. Mesdaglaan 43 en Troelstralaan 40.

Zonale geslotenverklaring 
Valkenburgerlaan
Het realiseren van een zonale 
geslotenverklaring tijdens de weekmarkt op 
de Valkenburgerlaan, ter vervanging van de 
parkeerverbodzone. De volledige teksten van 
deze verkeersbesluitenzijn gepubliceerd in 
de Staatscourant en liggen tot 6 weken na 
publicatiedatum (Staatscourant) ter inzage 
in het gemeentehuis van Heemstede. Bent 
u het niet eens met een besluit? Dan kunt u
een bezwaarschrift sturen. Zie verder ‘Bezwaar
maken’.

Avondvierdaagse
Op 16 mei 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Stichting 
Avondvierdaagse Haarlem e.o. voor het 
houden van de avondvierdaagse van 18 juni 
tot en met 21 juni 2019 van 18.00 tot 21.00 uur. 
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Vrijheidsdreef (tussen de Van Merlenlaan en 
de Burgemeester van Rappardlaan) en de 
Sportparklaan (tussen Glipper Dreef en Meer 
en Boslaan) op 21 juni 2019 af te sluiten tussen 
18.00 en 21.30 uur.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, via 
(023) 548 56 07.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Glipperweg 65, het balkon dat uit

bakstenen is opgetrokken boven de erker
voorzien van houten delen, wabonummer
405705, ontvangen 8 mei 2019

- Herenweg 117, vervangen dakpannen,
wabonummer 406141, ontvangen
9 mei 2019

- Wiekenplein 2, het plaatsen van een
dakopbouw en een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 404816,
ontvangen 7 mei 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Fie Carelsenlaan 13, het plaatsen van een

extra raam in de voorgevel, wabonummer
379454 , verzonden 16 mei 2019

- Glipperweg 40, het plaatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 398012, verzonden
20 mei 2019

- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van
een geluidswerende erfafscheiding,
wabonummer 387773, verzonden
20 mei 2019

- Reggelaan 12, het uitbreiden van een
woonhuis, wabonummer 400834,
verzonden 13 mei 2019

- Ritzema Boskade 8, isoleren buitengevels en

hellend dak in verband met het realiseren 
van energieneutrale woning, wabonummer 
395292 , verzonden 16 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- 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.

- César Francklaan 43, het uitbreiden van
de eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 397819, ontvangen
18 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
- 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

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Recti�catie Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van

een geluidswerende erfafscheiding,
wabonummer 387773, ontvangen
29 maart 2019.

Per abuis is een onjuiste termijn gepubliceerd 
van 6 weken waarbinnen men na publicatie 
zienswijzen kenbaar kan maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Deze termijn is 2 weken in plaats van 6 weken. 
Op 20 mei is de vergunning verzonden voor 
de Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van een 
geluidswerende erfafscheiding, wabonummer 
387773. 
Belanghebbenden kunnen binnen 
6 weken de verzenddatum, 20 mei 2019 hun 
zienswijzen kenbaar maken aan het college 
van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Nieuwe regelgeving




