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Heemstede

Vergoeding schoolkosten voor
kinderen uit gezinnen met
laag inkomen

Volg ons via
Facebook en Twitter

De zomervakantie staat voor de deur.
Een tijd om te ontspannen en leuke
dingen te doen, maar ook een periode
met voorbereidingen op het nieuwe
schooljaar. Inwoners van Heemstede
en Bloemendaal met een laag inkomen
kunnen schoolkosten voor hun kinderen
terugvragen bij de gemeente via de
schoolkostenregeling.

Vergoeding voor schoolkosten

Het gaat bijvoorbeeld om de ouderbijdrage
of kosten voor een schoolreisje. Maar ook

Vragen aan de
gemeente?

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

Denk bij een laag inkomen aan een bedrag
van € 1.267 netto per maand voor een
alleenstaande ouder en een bedrag van
€ 1.809 netto per maand voor gehuwden of
samenwonenden. De gemeente kijkt ook naar
het vermogen.

U kunt een bijdrage in de schoolkosten
aanvragen via www.iasz.nl/
schoolkostenregeling. Er zijn ook andere
vergoedingen voor kinderen mogelijk.
Bijvoorbeeld een vergoeding voor
huiswerkbegeleiding of sportkosten.
Kijk voor meer informatie en voorwaarden
op iasz.nl > Hulp bij laag inkomen.

Tips voor minder stank in de
gft-rolemmer
- Plaats de rolemmer in de schaduw
(niet in volle zon) en laat het
deksel met een houtje of tak op
een kiertje staan.
- Laat uw gft zoveel mogelijk
uitlekken voordat u het in uw
rolemmer gooit.
- Leg een oude krant of stro onderin
de rolemmer om aankoeken van
etensresten te voorkomen. De
krant of het stro kan Meerlanden
gewoon meecomposteren.

Meer weten?

Adresgegevens en
openingstijden

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.

Wat is een laag inkomen?

Aanvragen schoolkosten en
andere vergoedingen

Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

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

om kantoorartikelen zoals een etui en
schoolschriften of praktische zaken zoals
een broodtrommel of rugtas. De vergoeding
bedraagt € 150 voor een kind op het
basisonderwijs en € 300 voor een kind op het
voortgezet of beroepsonderwijs (t/m 17 jaar).

Neem contact op met de Intergemeentelijke
afdeling Sociale Zaken (IASZ), Raadhuisplein 1,
Heemstede via (023) 54 85 868 of
iasz@heemstede.nl

Veel interesse voor verduurzaming
appartementen in Heemstede
Op woensdagavond 19 juni 2019
organiseerde de gemeente Heemstede
samen met de Huizenaanpak een
informatieavond over de verduurzaming
van Verenigingen van Eigenaars (VvE). De
avond werd druk bezocht. Zo’n 40 VvE’s
(met in totaal 1100 woningen) waren
vertegenwoordigd.

interessant wordt om periodiek onderhoud
te combineren met energiebesparende
maatregelen. Lees meer in het nieuwsbericht
op huizenaanpak.nl

In 2050 zal aardgas grotendeels vervangen zijn
door andere energiebronnen om woningen
en gebouwen te verwarmen. De overgang
naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen
in huis. Een VvE die zich op de toekomst wil
voorbereiden, denkt niet alleen na over het
onderhoud van het gebouw, maar ook over
deze komende energietransitie.
Gelukkig zijn er nu gunstige regelingen voor
VvE’s om te verduurzamen waardoor het

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:
Stichting Kinderfondsen Nederland

Bijeenkomst 2 juli 19.30 uur in het raadhuis

Op naar een geweldig Adriaan
Pauwjaar in 2020!
Adriaan Pauw kocht in 1620 het Oude Slot
en de ‘Ambachtsheerlijkheid Heemstede’
en mocht zich daardoor Heer van
Heemstede noemen. Volgend jaar is dit
400 jaar geleden: reden voor een feestjaar.

met andere mensen samen een feest voor een
heel jaar te organiseren? Dan bent u van harte
welkom. Ook uw ideeën kunt u hier inbrengen.
Aanmelden kan per e-mail via k.siegrest@
heemstede.nl.

Adriaan Pauwjaar 2020 is het
winnende idee van een prijsvraag

Wie was Adriaan Pauw

In november 2018 heeft een groep mensen uit
allerlei clubs en instellingen over de invulling
van dit jaar gebrainstormd. Dat heeft geleid tot
veel leuke ideeën. Verschillende groepen zijn
hiermee aan de slag gegaan om het concreet
te maken. Er is bovendien een Stichting
Adriaan Pauw in oprichting en eind juni gaat
de website www.2020adriaanpauw.nl live.
Op dinsdag 2 juli worden de ideeën verder
uitgewerkt in een vervolgbijeenkomst, vanaf
19.30 uur in het raadhuis. Lijkt het u leuk om

Adriaan Pauw heeft veel betekend voor
Heemstede en de regio. Hij zorgde voor
transportmogelijkheden (Zandvaart en
Blekersvaart) stichtte de Oude Kerk en de
Voorwegschool en zette zich in voor bestuur
en rechtspraak. Dit heeft Heemstede en de
regio een enorme welvaartsimpuls gegeven.
Het belang van Adriaan Pauw is echter veel
breder. Zijn keuze voor Heemstede werd
voor een belangrijk deel ingegeven door de
ligging tussen Amsterdam en Den Haag en
de goede verbinding tussen beide steden.

Als hoogste ambtenaar (pensionaris) van
Amsterdam was dat een strategische keuze
waardoor hij gemakkelijk invloed had in Den
Haag. In 1631 werd hij mede daardoor gekozen
tot raadpensionaris van Holland, één van de 7
provinciën. In die rol was hij het belangrijkste
delegatielid bij de Vrede van Münster (1648),
waarmee een einde kwam aan de tachtigjarige
oorlog met Spanje.

Bestemmingsplan ‘Centrum en Omgeving, tweede
gedeeltelijke herziening’ onherroepelijk
Beschikking
maatwerkvoorschriften
Achterweg 5
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
legt, namens het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede, op grond van
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften op
aan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
(SEIN) met betrekking tot het lozen van
bemalingswater bij de aanleg van een open
bodemenergiesysteem op het gemeentelijk
riool op het huidige terrein van locatie Meer en
Bosch aan de Achterweg 5 in Heemstede.
Het maximaal te lozen debiet is 35 m3/uur
per bron. In totaal zal circa 2800 m3 geloosd
worden. Tijdens de fase van aanleg is de duur
van de lozing 4 tot 6 weken. Op moment van
het indienen van de melding is de datum
wanneer de lozing zal starten nog niet bekend.
Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 27 juni tot 9
augustus 2019:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt
u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
een telefonische afspraak maken via (0251)
26 38 63
- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in
Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 9 augustus 2019 kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaar
maken bij het college van burgemeester en
wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende
belangen kan een voorlopige voorziening
worden aangevraagd bij de Rechtbank
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem (Zie ook Inzien, reageren,
bezwaar maken).

Nieuwe regelgeving
Wijziging Verordening naamgeving en
nummering (adressen)
Op 29 mei 2019 heeft de raad het Besluit
Wijziging Verordening naamgeving en
nummering (adressen) vastgesteld. Deze
wijzigingen zijn op 18 juni 2019 in werking
getreden.
Intern Controleplan 2019
Op 3 juni 2019 heeft het college het Intern
Controleplan 2019 vastgesteld. Dit plan is in
werking getreden op 25 juni 2019. Het Intern
Controleplan 2018 is hiermee vervallen.
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl

Burgemeester en wethouders maken bekend
dat het bestemmingsplan ‘Centrum en
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening’,
digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPgh2centrumeo-0201, met ingang van 8 mei
2019 onherroepelijk is geworden.
Tegen het besluit tot vaststelling door
de gemeenteraad van 30 november
2017 is beroep ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit beroep is door de Afdeling op 8 mei 2019
niet ontvankelijk, c.q. ongegrond verklaard.
Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt
u digitaal inzien op www.heemstede.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke
planbestanden kunt u raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek
op Heemstede, klik op ‘STRI2008/2012’, en
klik vervolgens op de IDN van dit plan (NL.

IMRO.0397.BPgh2centrumeo-0201).
Het besluit met bijbehorende stukken zijn ook
in te zien in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1, te Heemstede tijdens
openingstijden. (zie www.heemstede.nl)
Contact
Neem voor meer informatie kunt u contact
op met de heer R. van der Aar van de afdeling
Ruimtelijk Beleid via (023) 548 57 64 of per
e-mail r.vanderaar@heemstede.nl.

Ontwerp-bestemmingsplan
‘Horeca en terrassen Heemstede’
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Heemstede maken op grond
van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Horeca en terrassen
Heemstede’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPterrassen-0101 met ingang van donderdag
27 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt.
Het ontwerp-bestemmingsplan versoepelt de
vestigingsmogelijkheden voor horecabedrijven
in het centrumgebied van Heemstede
en maakt het innemen van terrassen bij
horecabedrijven en ondersteunende
horeca in en rond winkelgebieden
omgevingsvergunningsvrij.
Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?
Het ontwerp-bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken zijn digitaal te
raadplegen op www.heemstede.nl en

www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPterrassen-0101). Ook liggen de documenten
gedurende bovengenoemde termijn ter
inzage in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede tijdens
openingstijden. (zie www.heemstede.nl)
Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Tot en met woensdag 7 augustus 2019 kunt
u mondeling of schriftelijk zienswijzen over
het ontwerp-bestemmingsplan indienen.
Schriftelijke zienswijzen dient u in bij
burgemeester en wethouders van Heemstede,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail
gemeente@heemstede.nl.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met de heer R. van
der Aar of de heer B. ter Haak. Hun gegevens
vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke
als de mondelinge zienswijzen geldt, dat
gemotiveerd moet worden aangegeven
op welke onderdelen van het ontwerp-

bestemmingsplan de zienswijze betrekking
heeft.
Mogelijkheden voor het instellen van
beroep
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een
zienswijze moet indienen als u het met het
ontwerp-bestemmingsplan niet eens bent.
U kunt namelijk niet in beroep bij de Raad
van State tegen het later vast te stellen
bestemmingsplan als u niet eerst uw zienswijze
hebt ingediend, tenzij u dat redelijkerwijs niet
kan worden verweten.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer R. van der Aar van de afdeling
Ruimtelijk Beleid, via (023) 548 57 64 of per
e-mail r.vanderaar@heemstede.nl of met de
heer B. ter Haak via (023) 548 57 66 of e-mail
b.terhaak@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Crayenestersingel 57, het bouwen van
een woonhuis en kappen van 4 bomen,
wabonummer 421589, ontvangen
14 juni 2019
- Cruquiusweg 45, het kappen van
25 bomen; 8 populieren, 11 essen, 1 els en
5 iepen, wabonummer 408445, ontvangen
15 mei 2019. Voor deze aanvraag is geen
vergunning nodig.
- Frans Lisztlaan 32, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 419052, ontvangen
9 juni 2019
- J. Dixlaan 46, de bouw van een schuur
voor opslag van fietsen en containers,
wabonummer 419052, ontvangen
9 juni 2019
- Zomerlaan 19, het plaatsen van een
dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 420541, ontvangen
12 juni 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Fresialaan 16, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
416750, verzonden 20 juni 2019
- Heemsteedse Dreef 96, het wijzigen van
het zijgeveldakvlak, wabonummer 411864,
verzonden 20 juni 2019
- Herfstlaan 3, aanpassingen aan het
grafmonument Van Vollenhoven t.b.v.
de opbaarruimte wabonummer 395103,
verzonden 20 juni 2019
- Prinsenlaan 99, interne verbouwing en het
plaatsen van een bijgebouw, wabonummer
391328, verzonden 20 juni 2019
- Van der Waalslaan 24, het plaatsen van een
gazen hekwerkconstructie, wabonummer
418441, verzonden 20 juni 2019
- Zomerlaan 19, het vervangen en
vergroten van bestaande dakkapel en
plaatsen van een nieuwe dakkapel op het
zijgeveldakvlak, wabonummer 420541,
verzonden 20 juni 2019
- Jacob van Campenstraat 9, het plaatsen van
een dakopbouw en een dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 417445,
verzonden 24 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’.

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.

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Camplaan 40, inpandige verbouwing
en functiewijziging in kinderopvang en
buitenschoolse opvang de Kindervilla
Wereld op de eerste en tweede verdieping,
wabonummer 388067, ontvangen 29 maart
2019, reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen binnen 2 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

-

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’.

