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Heemstede

Praat mee over de veiligheid
en leefbaarheid in uw straat
en wijk

Aan de slag als vrijwilliger

Vacature Top 3

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 organiseren wij een
bewonersbijeenkomst over veiligheid en leefbaarheid onder het motto Samen Veilig.
U bent dan welkom in het schoolgebouw HBM aan de Koediefslaan 73.
Lees meer over het programma en aanmelding via www.heemstede.nl/samenveilig

Vergadering
gemeenteraad
17 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

Vrijwilligers Zomermarkt
Kennemerduin

Voor de jaarlijkse Zomermarkt aanstaande
zaterdag 15 juni van 10-16 uur zoeken wij
enthousiaste vrijwilligers. Vind jij het leuk om
met een bewoner de markt over te gaan, of te
helpen bij één van de stands? Laat het ons snel
weten!

Zomerproject Kom In Mijn Tuin

Senioren en cybercrime

Zondagmiddag 30 juni is het motto: natuur
beleven, natuur zien met andere ogen! We
zoeken nog hulp bij activiteiten zoals voorlezen
, het presenteren van films, het begeleiden van
speurtochten en fotograferen. Interesse? bel
ons!

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is gestart met
een voorlichtingscampagne tegen cybercrime.
Oplichters en dieven opereren niet alleen in
de fysieke wereld, maar hebben hun terrein
ook uitgebreid naar het internet. Phishing,
hacken, koop- of verkoopfraude, we moeten
er allemaal rekening mee houden. In juni
besteedt KBO-PCOB aandacht aan cybercrime
en elke woensdag in juni wordt uitgeroepen
tot “gehacktdag”. Zo is er wekelijks een video
over het voorkomen van internetcriminaliteit.
Bekijk deze video’s via hun YouTube-kanaal
(zoek op ‘KBO-PCOB’) of de Facebook-pagina
www.facebook.com/kbopcob

Begeleiders Kindervakantieweek
Buitenboel

Van 19 t/m 23 augustus kunnen kinderen
tussen 6-12 jaar weer verschillende sportieve,
creatieve en educatieve activiteiten doen. We
werken samen in een team met 50 andere
(jonge) vrijwilligers en 2 beroepskrachten. Wil
jij ons helpen de kinderen een onvergetelijke
vakantieweek te bezorgen?

Van 19 tot 25 juni in raadhuis Heemstede

Interactieve missies beleven als een
veteraan

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

Ter gelegenheid van de jaarlijkse viering van
Veteranendag in Heemstede staat van 19 tot
en met 25 juni in het raadhuis de ‘Veterans’
view’. Dit is een interactieve installatie onder
een grote baret. Hier kunt u missies beleven
zoals veteranen dat deden.
U bent welkom op werkdagen tijdens de
openingstijden van het raadhuis. Daarnaast
is de Veterans’ view er natuurlijk ook voor de
veteranen zelf. Zij kunnen een kijkje nemen
tijdens Veteranendag, die in Heemstede
plaatsvindt op zaterdag 22 juni.
Lees
in
Kijk
opmeer
www.heemstede.nl/
het nieuwsbericht op www.heemstede.nl
werk aan de weg

Alles over
wegwerkzaamheden?

Workshop ’Tieners laten meewerken’

aan de

weg

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

meewerken van tieners. Waar loopt u precies
tegenaan bij het gedrag van uw kind en welke
positieve opvoedvaardigheden kunt u hierbij
gebruiken. Wat zijn de valkuilen en hoe kunt
u uw kind stimuleren om mee te werken. Kijk
voor uitgebreide informatie en aanmelding op
www.cjgheemstede.nl

Woensdag 19 juni

Voorlichtingsavond voor VvE’s
over comfortabel wonen met een
lager energieverbruik
Wilt u in uw appartement meer comfort én
tegelijkertijd het groot onderhoud uitvoeren
én besparen op energiekosten? Kom dan naar
de VvE-voorlichtingsavond op woensdag 19
juni vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1. De organisatie is in handen
van Stichting Huizenaanpak, HeemSteeds
Duurzamer en de gemeente. Nu is de tijd voor
VvE’s om met verduurzaming aan de slag te
gaan. Er zijn momenteel gunstige regelingen
en aantrekkelijke energiebesparingsleningen
voor VvE’s. Experts informeren over alle recente
ontwikkelingen.

Werk

Alles over wegwerkzaamheden?

Dinsdag 2 juli

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
organiseert op dinsdag 2 juli van 19.30 (inloop
vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur de workshop
‘Tieners laten meewerken’ in het gemeentehuis
van Heemstede.
Deze gratis bijeenkomst is voor ouders van
kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. In
deze workshop wordt aandacht besteed
aan enkele oorzaken van het niet willen

Scan de QR-code
en ga direct naar

Meldt u aan via www.huizenaanpak.nl/
vve-bijeenkomst-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:
Rode Kruis

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.

Vergadering
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 17 juni 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 17 juni
2019
- Bespreekpunt: Kadernota 2020-2023
gemeente Heemstede
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 raadsgriffie via telefoonnummer (023) 548
56 46 of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Regelgeving
Beheerplan openbare verlichting
2019-2022
Op 19 maart 2019 heeft het college het
Beheerplan openbare verlichting 2019-2022
vastgesteld. Dit beheerplan treedt in werking
op 14 juni 2019.
Regeling coördinatiemodule HR21
Bloemendaal en Heemstede 2018
Op 20 december 2018 heeft de
gemeentesecretaris in mandaat de Regeling
coördinatiemodule HR21 Bloemendaal en
Heemstede 2018 vastgesteld. Deze regeling
is met terugwerkende kracht in werking
getreden op 1 mei 2018.
Regeling functiebeschrijving
en -waardering 2018
Bloemendaal/Heemstede
Op 20 december 2018 heeft de
gemeentesecretaris in mandaat de Regeling
functiebeschrijving en -waardering 2018
Bloemendaal/Heemstede vastgesteld. Deze
regeling is met terugwerkende kracht in
werking getreden op 1 januari 2018.
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl

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 tegen betaling van de gemaakte
kosten zijn fiets ophalen 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

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 20 juni 2019 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen een verleende
vergunning voor het aanleggen
van een in-/uitrit aan de
Bronsteeweg 78 (openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor

uitbreiding van een bovenwoning
aan de achterzijde van
Zandvoortselaan 135 (openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning t.b.v.
veranderingen voor het oprichten
van een nieuwe winkel, het plaatsen
van reclame en een condensor
op het platte dak van Binnenweg 41
(openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via
gemeenteraad.heemstede.nl
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Evenementenvergunningen
Eindfeest Crayenester basisschool
Op 4 juni 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening,
een vergunning te verlenen aan de voor
het organiseren van een eindfeest op het
schoolplein en de Crayenestersingel op 3 juli
2019 (bij slecht weer op 11 juli 2019) van 14.00
tot 19.00 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
(aan de zijde van de Crayenesterbasisschool))
af te sluiten tussen 14.00 en 19.00 uur.
Sponsorloop
Op 6 juni 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan de Bosch en
Hovenschool voor het organiseren van een

sponsorloop op de Caspar Fagellaan op 17 juni
2019 van 12.00 tot 15.00 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 Caspar Fagellaan tussen
de Adriaan Pauwlaan en de Johan de Wittlaan
af te sluiten tussen 12.00 en 15.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Spoorplein 3, het vergroten van
een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 412966,
ontvangen 24 mei 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, interne verbouwing van het
‘Herenhuis’ van SEIN, wabonummer 397912,
verzonden 6 juni 2019
- Wiekenplein 2, het plaatsen van een
dakopbouw en een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 404816,
verzonden 6 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’.
Rectificatie Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan Glipper Dreef 199C
Op 5 juni 2019 hebben wij onderstaande
gepubliceerd:
- Glipper Dreef 199C, verbouw pand naar
een seminarhotel Mariënheuvel, verbouw
hoofdhuis en vleugels, wabonummer
396565, ontvangen 16 april 2019

Hierbij is uitgegaan voor een
omgevingsvergunning voor bouwen, het
wijzigen van een rijks monument en het
afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van gebruik als seminarhotel.
Het gaat bij deze aanvraag echter nog niet
om het afwijken van het bestemmingsplan
ten behoeve van het gebruik als seminarhotel.
Deze aanvraag zal later worden behandeld.
Nu gaat het alleen om het verbouwen van het
pand en het wijzigen van een rijksmonument.
De juiste omschrijving van de aanvraag is:
Glipper Dreef 199C, inpandige verbouwing
Mariënheuvel, wabonummer 396565,
ontvangen 16 april 2019

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’.

