Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 19 juni 2019

Heemstede

Informatiebijeenkomst in Heemstede
over Formule 1
Op woensdag 26 juni van 20.00 tot 21.30 uur
organiseert de gemeente Heemstede in het
gemeentehuis een informatiebijeenkomst
over de organisatie van de Formule 1 Grand
Prix in Zandvoort in 2020. De aanleiding
voor deze speciale bijeenkomst is dat de
Formule 1 binnen de regio, zowel bestuurlijk

Volg ons via
Facebook en Twitter

Programma:

20.00 uur Inloop
20.30 uur Welkom door burgemeester
Astrid Nienhuis
20.35 uur Presentatie stand van zaken Dutch
Grand Prix Zandvoort 2020 door
Ellen Verheij (wethouder Zandvoort),
Hellas Schelleman (Procesmanager
F1 gemeente Zandvoort) en Robert
van Overdijk (directeur Circuit
Zandvoort)
21.00 uur Mogelijkheid tot vragen stellen
21.30 uur Afsluiting

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).

als maatschappelijk, een belangrijk
gesprekonderwerp is. De gemeente Zandvoort
is samen met het circuit verantwoordelijk voor
de organisatie van dit evenement. Daarom zijn
vertegenwoordigers van beide organisaties
aanwezig om de actuele stand van zaken toe
te lichten. Ook gaan zij in op hoe de organisatie
gemeentelijk en regionaal is geregeld. Daarna
is het mogelijk om vragen te stellen.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Iedereen die niet naar de raadsvergadering
kan toekomen maar wel graag wil weten
wat er wordt besproken kan voortaan live
meekijken en luisteren. Dit kan via de website
gemeentebestuur.heemstede.nl.
De livestream verschijnt kort voor een
vergadering op de homepagina van deze
website. De eerstvolgende raadsvergadering
is op 27 juni 2019 om 20.00 uur.

CJG Heemstede organiseert
workshop Mediaopvoeding
Op woensdag 10 juli om 19.30 uur houdt
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
aan de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede
een workshop over mediaopvoeding.
Deze gratis toegankelijke bijeenkomst is
speciaal voor ouders met kinderen van
0 tot 4 jaar. De workshop duurt ongeveer
2 uur.
We worden steeds meer omringd door
communicatiemiddelen. Vooral beeldschermen
hebben een grote aantrekkingskracht op
kinderen. Zij weten vaak al snel hun favoriete
filmpje of app te vinden op tv, de smartphone

van mama of de tablet van opa. Maar wat is
de invloed van deze media op jonge kinderen
en hoe ga je hiermee om? Wat past bij hun
leeftijd?
Zijn dit vragen die jou ook bezig houden? Kom
dan naar onze workshop Mediaopvoeding. We
bespreken hoe je als ouder bewust met het
media-aanbod om kunt gaan en samen met
andere ouders wissel je ervaringen en ideeën
uit. We geven ook praktische tips.
Meld je aan via www.cjgheemstede.nl

Digipanel: enquête over duurzaamheid
De eerstvolgende enquête gaat over uw ervaringen met duurzaamheid. Meld u aan
voor het digipanel en geef uw mening! Ruim 1100 Heemstedenaren gingen u al voor.

Tentoonstellingen
raadhuis
In juni en juli exposeert schildersvereniging
Studio Artistiek in de Burgerzaal. Doel van
de vereniging is het plezier in schilderen en
de mogelijkheid van elkaar te leren. In de
publiekshal exposeert Bob van der Mik met
zijn schilderijen. Zijn passie is tekenen en
schilderen met zowel acryl-, pastel- als olieverf.
Zijn veelzijdige werk is nog te bewonderen
juni. Alle werken zijn te zien tijdens
openingstijden. Hou er rekening mee dat
expositieruimtes ook bezet kunnen zijn voor
bijeenkomsten en/of vergaderingen.

Uw straat, uw wijk,
uw Heemstede
Collecteren
en venten in
Heemstede

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 raadsvergaderingen voortaan live
via de website

Wat vindt u belangrijk, wat zijn uw ideeën?
Meld u aan voor ons digipanel

www.heemstede.nl/digipanel
en ontvang maximaal drie keer
per jaar een enquête over
verschillende onderwerpen in
de gemeente.

Laat
uw stem
horen

- 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:
Natuurmonumenten

Kom uit je schulden
Veel Nederlanders hebben geldproblemen.
Wie schulden heeft, wacht gemiddeld 5 jaar
met hulp zoeken. En dat is zonde. Want in die 5
jaar wordt de schuld ruim 10 keer zo hoog.

over
erkzaamheden?

ww.heemstede.nl/
de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Ervaringen

Op de website www.komuitjeschuld.nl delen
mensen hun ervaringen. Zoals Elsmainy (27)
die jarenlang op afbetaling kocht. Ze zag haar
schulden oplopen tot vele duizenden euro’s.
Pas toen ze een kind kreeg, realiseerde ze zich
dat ze iets aan haar schulden moest doen en
kwam ze in actie.

Alles over wegwerkzaamheden? Heeft u zorgen over geld?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Vergadering
gemeenteraad

Kunt u daardoor uw rekeningen niet op tijd
betalen? Vraag dan hulp!
Inwoners van Heemstede kunnen daarvoor
terecht bij het team Schulddienstverlening
van de gemeente Haarlem. Op werkdagen

belt u naar 14 023. Vraag naar de gemeente
Haarlem en vervolgens naar het team
Schulddienstverlening.
Een e-mail sturen kan ook:
schulddienstverlening@haarlem.nl.
U kunt ook direct een aanvraag
schulddienstverlening doen via de knop
‘Schulddienstverlening aanvragen’ op
www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen

Hulp bij het aanvragen

Wilt u eerst met iemand praten over welke
hulp het beste bij u past? Of heeft u hulp
nodig bij het invullen van uw aanvraag
schulddienstverlening? Dan kunt u ook
terecht bij het maatschappelijk werk van de
gemeenten Heemstede en Bloemendaal.
Dit wordt uitgevoerd door WIJ Heemstede.
U kunt bellen voor een afspraak naar WIJ
Heemstede op werkdagen tussen

9.00 en 12.00 uur via (023) 205 08 89 of per
e-mail: maatschappelijkwerk@wijheemstede.nl

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 27 juni 2019
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn. Op de agenda:

Van 19 tot 25 juni in raadhuis Heemstede

- Vaststellen agenda raadsvergadering
27 juni 2019
- Bespreekpunten: Kadernota 2020-2023
gemeente Heemstede

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

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

Nieuwe regelgeving
Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019
Op 29 mei 2019 heeft de raad de Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden 2019
vastgesteld. Deze verordening treedt met
terugwerkende kracht in werking vanaf 1
januari 2019. De Verordening rechtspositie
wethouders en raadsleden 2017 is hiermee
vervallen. Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via
zoek.officielebekendmakingen.nl

Interactieve missies beleven
als een veteraan
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 meer in het
nieuwsbericht op www.heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Binnenweg, ter hoogte van 47: een groene
damesfiets, merk Sparta
- Binnenweg, ter hoogte van 85: een grijze
damesfiets, merk Union
- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van
14: een bruine damesfiets, merk Batavus
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: een groene
herenfiets, merk Batavus, een paarse
damesfiets, merk Old Dutch
- Koediefslaan, ter hoogte van 3: een zwarte
damesfiets, merk Limit
- Beelenlaan, ter hoogte van 70: een gele

damesfiets, merkloos
- Wasserij Rheelaantje, ter hoogte van
Wasserij Annalaan: een groene damesfiets,
merk Gazelle
- Händellaan, ter hoogte van 2: een blauwe
herenfiets, merk Swinckels, een rode
damesfiets, merk Batavus
- Händellaan, ter hoogte van 120: een zwarte
damesfiets, merk Sparta
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 27: een
grijze damesfiets, merk Gazelle
- Cruquiusweg, ter hoogte van Meermond:
een zwarte damesfiets, merkloos
Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en

met 3 juli 2019 de gelegenheid hun fiets van
de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt de fiets 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 te Heemstede
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Fresialaan 16, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
416750, ontvangen 4 juni 2019
- Jacob van Campenstraat 9, het plaatsen van
een dakopbouw en een dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 417445,
ontvangen 25 mei 2019
- Sportparklaan 4, het vervangen van
een damwand en steigers bij de Van
Merlenhaven, wabonummer 418100,
ontvangen 4 juni 2019

- Van der Waalslaan 24, het plaatsen van een
gazenhekwerkconstructie, wabonummer
418441, ontvangen 4 juni 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Voorweg 26, uitbreiding van de kap van
het woonhuis, wabonummer 407875,
verzonden 13 juni 2019
- Spoorplein 3, het vergroten van
een dakkapel op het voor- en

achtergeveldakvlak, wabonummer 412966,
verzonden 17 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’.

Kindervilla Wereld , wabonummer 388067,
ontvangen 29 maart 2019
- Eerelmanstraat 12, het plaatsen van een
dakkapel op het zijgeveldakvlak en het
vervangen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 409082,
ontvangen 16 mei 2019

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunningen
- Camplaan 40, inpandige verbouwing op de
1e en 2e verdieping Kinderdagverblijf de

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
uw handtekening.

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.

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

-

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

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’.

