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informatie van de gemeente Heemstede, 5 juni 2019

Heemstede

Praat mee over de veiligheid
en leefbaarheid in uw straat
en wijk
Is er drugslab in mijn straat? Hoe zorg ik ervoor dat ik veilig online blijf?
Praat mee op donderdag 13 juni tussen 19.00 en 21.30 uur tijdens de
bewonersbijeenkomst over veiligheid en leefbaarheid onder het motto Samen Veilig.
U bent van harte welkom in het schoolgebouw HBM aan de Koediefslaan 73.
Lees meer over het programma en aanmelding via www.heemstede.nl/samenveilig

Vergaderingen
raadscommissies
juni
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
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

Gewijzigde
openingstijden
Op maandag 10 juni (tweede
pinksterdag) is het gemeentehuis
gesloten.

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

End Plastic Soup Dag 1 juni

Groep 8a Nicolaas Beetsschool
‘Meest opgeruimde klas van 2019’
Zaterdag 1 juni was het End Plastic Soup Day,
een landelijke dag van Rotary om even stil te
staan bij de plastic soup en (zwerf )afval. Want
plastic soup begint op de stoep!
De kinderen van de groepen 7 en 8 van 6
Heemsteedse basisscholen hebben in de
afgelopen weken zwerfafval opgeruimd in
de wijken rondom hun school . Dit deden ze
samen met leden van Rotary Heemstede en de
gemeente.
Wethouder Annelies van der Have en voorzitter
van de Rotary Heemstede Maarten Thans
maakten zaterdag bekend dat groep 8A van
basisschool Nicolaas Beetsschool zich een
jaar lang de ‘Meest opgeruimde klas van 2019’
mogen noemen. Samen hebben de kinderen
ruim 21.000 stuks afval opgeruimd, een mooie
prestatie.

Agenda raadscommissie Samenleving
11 juni 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Integraal Huisvestingsplan basisscholen
(2e zienswijze) (B)
- Beleidsplan sociaal domein 2019-2023 (B)
- Rapportage sociaal domein 2018
(Q1 t/m Q4)
- Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio
Kennemerland 2018 en Ontwerp
Programmabegroting 2020-2023 (A)
- Toekomstbestendige bluswatervoorziening
(A)
- Oprichting coöperatie Brandweerschool
Noord-Holland U.A. (A)
- Kaders voor jaarlijks budget bewoners/
buurtinitiatieven van €25.000 (A)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
12 juni 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners

- Marqt Holding B.V., Binnenweg 41

aan de

weg

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

Hoofd team
Buitenruimte
(36 uur, schaal 10A)
Heb jij hart voor de openbare ruimte?

Jaarrekening 2018
Voorjaarsnota 2019
Kadernota 2020-2023
Strategisch gemeentelijk vastgoed
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Begroting 2020 en jaarstukken 2018 en
jaarverslag Omgevingsdienst IJmond
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Bekijk deze vacature op
werkenbijheemstede.nl en
reageer uiterlijk 23 juni.

-

Agenda raadscommissie Ruimte
13 juni 2019
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Resultaten deskresearch Zuidstrook
De Hartekamp (Herenweg 5)
- Jaarverslag 2018 en jaarplan 2020
mobiliteitsfonds Bereikbaarheid
Zuid-Kennemerland
- Heemstede van A tot Z, 1e fase
Omgevingsvisie Heemstede
- Aanpak fase 2 Omgevingsvisie, visie op
hoofdlijnen
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- 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

Melding Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt namens het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede bekend
dat het volgende bedrijf een melding
Activiteitenbesluit heeft gedaan:

Werk

Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Vergaderingen raadscommissies juni
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 11,12 en 13 juni 2019. Al deze
openbare vergaderingen zijn om 20.00 uur
in de Burgerzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1.
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij
aanwezig te zijn.

Scan de QR-code
en ga direct naar

De melding heeft betrekking op het oprichten
of veranderen van de inrichting ter uitvoering
van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet
milieubeheer.
Neem voor meer informatie contact op met
Omgevingsdienst IJmond via (0251) 26 38 63
of per e-mail info@odijmond.nl

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:
Oranje Fonds

Verwijdering
gemeentelijke boom
- Scholtenlaan, ter hoogte van 30:
1 es (Ø 25-30 cm, slechte vitaliteit, herplant
2 bomen in naastgelegen groenvak)
Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en
met 19 juni 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.

Verwijdering
fietswrakken
Stationsomgeving
Op 25 juni 2019 gaan medewerkers van
bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede fietswrakken verwijderen die
zich bevinden in de directe omgeving van
het NS-station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het
is verboden een voertuig op de weg te
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende
staat van onderhoud en ook in een
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.
Fietskettingen waarmee deze fietsen aan
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair
zijn bevestigd zullen op de minst belastende
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle
fietskettingen en andere zaken verwijderd die
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke
eigendommen zijn bevestigd. De fietsen en
kettingen worden 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 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023

Diner en blanc Crayenester basisschool
Op 28 mei 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan de Crayenester
basisschool voor het organiseren van een ‘diner
en blanc’ op de Crayenestersingel op 14 juni

2019 van 15.00 tot 01.00 uur op 15 juni 2019.
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
(aan de zijde van de Crayenester basisschool))
af te sluiten tussen 15.00 en 01.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023)
548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ankerkade 1-61, de bouw van een steiger
langs de Ankerkade, wabonummer 411620,
ontvangen 22 mei 2019
- Heemsteedse Dreef 96, het wijzigen van
het zijgeveldakvlak, wabonummer 411864,
ontvangen 22 mei 2019
- Landzichtlaan 56, het bouwen van een
dakterras, wabonummer 409485, ontvangen
17 mei 2019
- Snelliuslaan 23, het vergroten/vernieuwen
van een schuur en bouwen uitbouw,
wabonummer 412073, ontvangen 22 mei
2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 55, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,

wabonummer 3911401, verzonden 28 mei
2019
- Berliozlaan 2, het kappen van een beuk,
wabonummer 394078, verzonden 27 mei
2019
- Binnenweg 163, het plaatsen van een
nieuwe luifel en reclame, wabonummer
341506, verzonden 28 mei 2019
- Fresialaan 24, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
408481, verzonden 3 juni 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’.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor
afwijken bestemmingsplan
- Glipper Dreef 199C, verbouw pand naar

seminarhotel Mariënheuvel, verbouw
hoofdhuis en vleugels, wabonummer
396565, ontvangen 16 april 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik
- Glipper Dreef 199C, brandveilig gebruik
seminarhotel Mariënheuvel, wabonummer
396564, ontvangen 16 april 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.

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’.

