
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 juli 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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

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: 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
Het Spaarne/ KikaRow

Hou er rekening mee dat u geen elektronische 
apparaten zoals mobiele telefoons, 
navigatiesystemen, tablets of muziekspelers 
mag vasthouden tijdens het fi etsen. 
Lees meer op www.rijksoverheid.nl/fi etsen

Digipanel: enquête over duurzaamheid
Meld u aan voor het digipanel en geef 
uw mening! Ruim 1000 Heemstedenaren 
gingen u al voor.

Als u zich nu aanmeldt, krijgt u vragen over uw 
ervaringen met duurzaamheid (t/m 12 juli).

Let op: het is mogelijk dat uw 
e-mailbeveiligingssysteem de 
toegezonden enquête ziet als ‘spam’. 
Check daarom uw postbus ‘Ongewenste 
e-mail’ voor de uitnodiging om deel te 
nemen aan de enquête!

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

Uw straat, uw wijk,
uw Heemstede

Ontwerp-bestemmingsplan ´Horeca en 
terrassen Heemstede´ ligt ter inzage
Het ontwerp-bestemmingsplan ´Horeca 
en terrassen Heemstede´ ligt tot en met 
woensdag 7 augustus 2019 ter inzage. 
In dit plan wordt onder andere bepaald 
waar er in de gemeente terrassen worden 
toegestaan.

Wat regelt het ontwerp-
bestemmingsplan?
In het ontwerp-bestemmingsplan ´Horeca en 
terrassen Heemstede´ wordt geregeld, dat:
- de vestigingsmogelijkheden voor 

horecabedrijven in het centrumgebied van 
Heemstede (Raadhuisstraat-Binnenweg) 
worden versoepeld door het maximum 
aantal vestigingen te laten vervallen;

- terrassen bij horecabedrijven en 
ondersteunende horeca in winkels worden 
toegestaan in winkelgebieden, mits aan 
enkele randvoorwaarden wordt voldaan 
(bijvoorbeeld voldoende doorloopruimte, 
kwaliteitseisen ten aanzien van uitstraling, 
detaillering en materiaalkeuze van het 
terras(meubilair) en (hoogte) terrasafzetting).

 
Inloopbijeenkomst
Op 9 juli 2019 vanaf 9.30 uur houdt de 

gemeente een inloopbijeenkomst in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1. Tijdens 
de avond worden de achtergronden en de 
verdere procedure rond het bestemmingsplan 
‘Horeca en terrassen Heemstede’ toegelicht. 
Uiteraard is er gelegenheid uw vragen over het 
plan te bespreken met de medewerkers van de 
gemeente.

Het ontwerp-bestemmingsplan 
inzien en reageren
Het plan en de bijbehorende stukken zijn 
digitaal te raadplegen via www.heemstede.nl 
(bij Bestemmingsplannen) en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de 
documenten ter inzage in de publiekshal van 
het raadhuis. U kunt tot en met 7 augustus 
2019 reageren door een zienswijze te sturen 
aan burgemeester en wethouders.

Vervolgtraject
De ingekomen zienswijzen worden betrokken 
bij de opstelling van het vast te stellen 
bestemmingsplan. Naar verwachting zal 
het defi nitieve plan in oktober 2019 aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd voor 
vaststelling.

Overlastspreekuur 
op 4 juli
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
4 juli tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel 

Overlast van vogels? 
Geef geen eten!
Het team Handhaving heeft recent veel 
overlastmeldingen ontvangen over vogels 
in de buurt van de Jan van Goyenstraat. De 
oorzaak is vaak dat bewoners vogels worden 
voeren. Maar extra voer hebben ze niet nodig. 
Het is niet alleen ongezond, het trekt ook 
andere ongewenste diersoorten aan.
Bovendien nestelen kauwen, meeuwen en 
duiven zich dan graag in zo´n omgeving
Omdat eigenlijk alle vogels door wetgeving 
beschermd zijn, heeft de gemeente maar 
beperkte mogelijkheden om overlast van 
vogels eff ectief tegen te gaan. 

Wat kunt u zelf doen om overlast te 
verminderen
- Vogels niet voeren
- Afval in de afvalbak doen
- Voor gebruikers rolemmers/ bedrijven: 

Bied uw afvalcontainer alleen met gesloten 
deksel aan op de vastgestelde inzameldag. 
Plaats geen losse afvalzak(ken) naast de 
container

- Voor gebruikers van gele huisvuilzakken: 
Plaats de zakken alleen op 
donderdagochtend aan de weg

(WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt 
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl



Workshop E-books ‘mee’ op vakantie
Heemstede - Wil je graag e-
books lezen op je e-reader, ta-
blet of telefoon? Maar weet je 
niet goed hoe je de e-books 
van de Bibliotheek erop krijgt? 

Dan is deze gratis workshop iets 
voor jou. De workshop is don-
derdag 4 juli in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1) en 
donderdag 11 juli in de Biblio-

Heemstedenaar Marten Janse 
presenteert nieuwe dichtbundel
Heemstede - Op  vrijdag 5 juli om 
16 uur presenteert Marten Janse 
z’n nieuwste bundel: ‘Als doden 
zo stil’. Concertpianiste Femke de 
Graaf met wie hij in 2017 het pro-
gramma ‘Onder deze huid’ deed, 
treedt op. En zijn broer, Erik Janse, 
freelancer bij het Nationale Oper-
akoor en veelvuldig vertolker van 
de Evangelist in de Bach-Passio-
nen, komt zingen.  Het program-
ma vindt plaats in de Clubzaal 
van Sociëteit Vereeniging, Zijl-
weg 1 in Haarlem. Toegang is gra-
tis, consumpties zijn voor eigen 
rekening. Na eerdere thema’s  als 
‘ik en de ander’ en ‘ontmoeten’, is 
‘aanraken’ het thema  in zijn nieu-
we bundel. In zijn beeldrijke taal-
gebruik ligt een dode vos naast 
de fontein, tekenen in wijn ge-
doopte vingers woorden op een 
rug, wordt het lichaam verkend 
en ontdekt en is schoonheid een 
programma op zestig graden. 
De poëzie oogt soms vormvast, 
maar schijn bedriegt. Hardop le-

zen, over de regeleinden heen, 
brengt de klankrijkheid tot leven 
en helpt om de beelden en asso-
ciaties te horen en de gelaagd-
heid te verstaan. Poëzie om blij-
vend te herlezen.
De presentatie wordt opgeluis-

terd met piano en zang van ro-
mantiek (Robert Schumann) tot 
folksongs (Benjamin Britten), van 
Amerikaans kunstlied op tekst 
van James Joyce (Samuel Barber) 
tot eenvoudige Italiaanse harten-
kreten (Paolo Tosti).

Heemstede - Op zondag 14 juli 
organiseert het IVN Zuid-Ken- 
nemerland een mooie wandelex-
cursie in de buitenplaats Harte-
kamp. 

Door de eeuwen heen heeft de 
Hartekamp verschillende be-
stemmingen gehad. De be-
roemdste is toch wel de aanwe-
zigheid van Carolus Linnaeus in 
de tuinen van Cli�ord. Linnaeus 
ordende de natuur op basis van 
uiterlijke kenmerken. Een hele 
grote wetenschappelijke ontwik-
keling. In het gebied staan dan 
ook prachtige bomen die met 
een doel zijn geplant. 

Vooraf aanmelden is gewenst.
Deelname is gratis. De groep ver-

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

zamelt om 10 uur voor het ge-
bouw van de Orangerie Harte-
kampgroep (Herenweg 5, Heem-
stede). De excursie duurt onge-
veer 2 uur.

Meer informatie en aanmelden 
via Marry van der Geest, e-mail-
adres marryvdgeest@gmail.com, 
of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 

theek Haarlem Centrum (Gast-
huisstraat 32). De workshop is 
alleen voor leden van de Biblio-
theek Zuid-Kennemerland. Aan-
vang om 9:00 uur. Bestel je kaart-
je via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Wandelexcursie op buitenplaats de Hartekamp

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

Zwemmen en springen in 
Heemsteedse wateren
Met deze zomerse temperaturen is het 
natuurlijk heerlijk om een frisse duik te nemen. 
In de Heemsteedse wateren is dit helaas niet 
zonder risico. Het water heeft niet de juiste 
kwaliteit om in te zwemmen. Maar ook het 
springen in het water vanaf bruggen of het 
zwemmen in doorgaande wateren kan echt 

gevaarlijk zijn. Er kunnen grote betonblokken, 
oude opstaande paaltjes, puin en oude fietsen 
in het water liggen. 
Kijk op www.zwemwater.nl waar je in de regio 
wel kunt zwemmen in openbaar water. 
Meer over het waterbeheer leest u op 
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer

Uitschrijving 
Basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 25 juni 2019 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:

- M. Toure, geboren 19-04-1981, 
 Dr. J.R. Thorbeckelaan 45

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen 4 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede via (023) 548 58 68.

Regeling rechtspositie 
burgemeester en 
wethouders 2019
Op 18 juni 2019 heeft het college de Regeling 
rechtspositie burgemeester en wethouders 
2019 vastgesteld. Deze regeling is met 
terugwerken de kracht in werking getreden 
vanaf 1 januari 2019. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek. officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 8, het wijzigen van een 

winkelpui, wabonummer 424590, 
ontvangen 20 juni 2019

- Binnenweg 98-98A, nieuwbouw 3 
woningen en een winkel, wabonummer 
423352, ontvangen 18 juni 2019

- Binnenweg 132 + 138, intern verbouwen 
van 2 winkelpanden naar 1 winkelpand, 
wabonummer 421936, ontvangen 14 juni 
2019

- Binnenweg 196, het realiseren van een 
erker aan de voorzijde van de woning, 
wabonummer 423994, ontvangen 19 juni 
2019

- Leidsevaartweg 1, het plaatsen van 
zonnepanelen, wabonummer 425131, 
ontvangen 20 juni 2019

- Maaslaan 2, het kappen van een berk, 
wabonummer 422074, ontvangen 16 juni 
2019

- Raadhuisstraat 38, het plaatsen van een 
reclamebord, wabonummer 424364, 
ontvangen 18 juni 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- 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, 
verzonden 28 juni 2019

- Heemsteedse Dreef 24, het doorbreken 
van een muur ter plaatse van de keuken, 
wabonummer 421496, verzonden 24 juni 
2019

- M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw en de bouw van een garage, 
wabonummer 387820 verzonden 27 juni 
2019

- Maaslaan 28, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
337439, verzonden 27 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Ankerkade 1-61, de bouw van een steiger 

langs de Ankerkade, wabonummer 411620, 

ontvangen 22 mei 2019
- Landzichtlaan 56, het bouwen van een 

dakterras op de uitbouw, wabonummer 
409485, ontvangen 17 mei 2019

- Strawinskylaan 27, het uitbreiden van 
het woonhuis op de begane grond en 
de 1e verdieping wabonummer 407913, 
ontvangen 14 mei 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
- Landzichtlaan 56, het bouwen van een 

dakterras op de uitbouw, wabonummer 
409485, ontvangen 17 mei 2019

- Strawinskylaan 27, het uitbreiden van 
het woonhuis op de begane grond en 
de 1e verdieping, wabonummer 407913, 
ontvangen 17 mei 2019

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




