
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 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

Ontwerp-
omgevingsvergunning 

Seminarhotel 
Mariënheuvel 

ter inzage

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.

Voor volgende week zijn er geen 
collectevergunningen verleend.

Let op! Aanvragen en afhalen 
reisdocumenten niet mogelijk 
op 15 en 16 juli
De apparatuur voor het aanvragen en afhalen 
van reisdocumenten moet vervangen 
worden. Hierdoor is het niet mogelijk om op 
maandagmiddag 15 juli van 14.30 uur 
tot en met dinsdag 16 juli 17.00 uur uw 
reisdocument te regelen. 

Spoedaanvraag
Spoedaanvragen voor reisdocumenten zijn 
niet mogelijk tussen maandag 15 juli 08.30 uur 
en dinsdag 16 juli 17.00 uur. Doet u op vrijdag 
12 juli een spoedaanvraag? Dan kunt u uw 
document(en) ophalen op 15 juli tot 14.30 uur 
of vanaf woensdag 17 juli tijdens de reguliere 
openingstijden.

Heemstede neemt eerste verkeersbord 
van biocomposiet in gebruik

Op woensdag 3 juli plaatsten Nicole 
Mulder, wethouder Duurzaamheid en 
Rolf Groot, vertegenwoordiger van het 
bedrijf NPSP, het eerste verkeersbord 
van biocomposiet bij de parkeerplaats 
aan de Burgemeester van Rappardlaan in 
Heemstede. Biocomposiet is een materiaal 
dat samengesteld is uit kalk, gras/riet en 
hars.

De gemeente Heemstede kijkt steeds naar 
mogelijkheden om duurzame materialen 
te gebruiken in de buitenruimte. Het bedrijf 
NPSP produceert objecten van biocomposiet, 
waaronder verkeersborden. Het doel is 
alle grondstoff en voor het biocomposiet 
uit natuurlijke (liefst plaatselijke) bron te 
kunnen gaan betrekken. Dit proces is volop 
in ontwikkeling bij NPSP. Het product kent 
bovendien een lange levensduur en kan 
daarna volledig worden hergebruikt.
Binnenkort komt er ook een proef met 
biocomposiet bij een aantal zitbanken op het 
terrein de kinderboerderij.

Zondag 14 juli van 13.00 tot 16.00 uur
Open Imkerijdag bij kinderboerderij 
’t Molentje
Zaterdag 13 en zondag 14 juli zijn voor de 
tiende maal de landelijke Open Imkerijdagen. 
Op ruim 200 locaties kunt u kennismaken met 
de wonderlijke wereld van de bijen. Wilt u 
weten wat een imker zoal doet? Kom dan op 
zondag 14 juli van 13.00 tot 16.00 uur naar het 
terrein van kinderboerderij ’t Molentje. Imkers 
van Stichting Bijenvrienden leggen uit hoe het 
oogsten van honing gaat en laten zien hoe 
de koningin eruit ziet. Kinderen kunnen zich 
verkleden als imker en de bijen kunnen van 
heel dichtbij worden bekeken. In het bijenhuis 
wordt weer honing geslingerd, waarbij 
kinderen mogen meehelpen.
Kinderboerderij ’t Molentje vind je aan 
Burgemeester van Rappardlaan 1 te 
Heemstede. De toegang is gratis. 

Scoutingleiding Verkenners
Je gaat leiding geven aan een groep jongens 
en meiden van 11 t/m 15 jaar. Het programma 
dat je samenstelt kan uiteenlopen van 
activiteiten in het bos en bij de ruïne. Zoals 
binnen- en buitenspellen, thema-avonden, 
scoutingtechnieken. De activiteiten vinden 
plaats op de vrijdagavond van 19-21 uur. 

Groenaanpakker
Door omstandigheden heeft een oudere 
bewoner van Heemstede de tuin niet kunnen 
bijhouden. We zoeken een sterke man/vrouw 
van aanpakken weet. Het gaat om veel 
snoeiwerk en hoog onkruid. 
Zorg jij weer voor een blij gezicht?

Creatieve schilder
Elke donderdagochtend is het creatieve 
ochtend bij Bosbeek. De bewoners vinden 
het heerlijk om te schilderen. Jij ook? 
Deel je talenten! Daar waar iemand het 
nodig heeft, help je een handje mee. 

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

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Gewijzigde openingstijden 
inloopspreekuur CJG Heemstede
Vanaf maandag 15 juli is het inloopspreekuur 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede op maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 13.00 uur.

Over opvoeden, opgroeien, scholen, informatie 
en advies, ondersteuning en zorg kunt u 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Kijk op www.cjgheemstede.nl



Zonovergoten 25ste editie van de Grachtenloop
Haarlem - De 25e editie van de 
Grachtenloop is er een om nooit 
te vergeten.  Alle 4100 deelne-
mers werden langs het parcours 
opgezweept door veel muzikan-
ten en dj’s en aangemoedigd 
door het grote toegestroomde 
publiek. De bedrijventeams wa-
ren dit jaar wederom snel uitver-
kocht. De 109 teams verzamelden 
zich in de Philharmonie en waren 
een enthousiast publiek langs 
het parcours in de Lange Begij-
nestraat. 

De kinderen waren dit jaar ook 
goed vertegenwoordigd. Er de-
den ruim 400 kinderen mee.. 
Een bijzonder moment voor Jan 
Duijksterhuis en Gerrit Lighten-
berg. Jan heeft alle edities van 
de Grachtenloop meegedaan en 
Gerrit omdat hij voor de 25e keer 

betrokken is bij de organisatie 
van dit evenement. Beide man-
nen werden hiervoor gehuldigd. 
De route ging dit jaar door prach-
tige pittoreske straatjes, langs bij-
zondere kerken en het Teylers en 
Frans Hals museum. 

Op de 5 en 10 km zijn mooie tij-
den neergezet. Menno Schou-
ten kwam bij de 5 km in een tijd 
van 16:10 minuten over de �-
nish en de snelste dame was Jes-
sie Geel in 18:43 minuten. Christi-
aan Bosselaar won voor het eerst 
de Grachtenloop op de 10 km. 
Hij was bij de mannen op deze 
afstand absoluut de snelste met 
een tijd van 31:58 minuten. Na-
tasja Schippers won voor de der-
de keer en kwam op de 10 km als 
snelste vrouw over de �nish in 
39:14 minuten. 

Interactief klimaatdebat 
in Bibliotheek Haarlem
Haarlem - en je een scepticus, 
een twijfelaar, iemand die tegen 
de kosten opziet of een klimaat-
drammer? Johan Sliggers gaat 
donderdag 11 juli met de aanwe-
zigen in debat over klimaatveran-
dering. De avond, waarin fossiele 
brandsto�en en luchtverontreini-

ging onderwerpen van gesprek 
zijn, vindt van 20.00 - 21:30 uur 
plaats in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum (Gasthuisstraat 32).

De toegang is gratis, maar bestel 
wel een kaartje via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

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
Recti�catie aanvraag 
omgevingsvergunning
Per abuis is in een eerdere publicatie een 
onjuist adres gepubliceerd. In plaats van 
Binnenweg 98-98A is het Raadhuisstraat 98-
98A. De juiste aanvraag is: 
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw 3 

woningen en een winkel, wabonummer 
423352, ontvangen 18 juni 2019

Verleende omgevingsvergunningen
- Snelliuslaan 23, het uitbreiden van 

een woonhuis, wabonummer 412073, 
verzonden 2 juli 2019

- Raadhuisstraat 38, het plaatsen van een 
reclamebord, wabonummer 424364, 
verzonden 2 juli 2019

- Sportparklaan 4, het vervangen van 
een damwand en steigers bij de Van 
Merlenhaven, wabonummer 418100, 
verzonden 4 juli 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’.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften 
houdt een hoorzitting op 18 juli 2019 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen een bestuurlijke 
  boete benadelingsbedrag 
  (niet openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen een verkeersbesluit 
  met betrekking tot een elektrisch 
  laadpunt ter hoogte van 
  Havenstraat 43 (openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verkeersbesluit 
  met betrekking tot een elektrisch 
  laadpunt ter hoogte van 
  H.W. Mesdaglaan 28 (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.

Ontwerp-omgevingsvergunning Seminarhotel 
Mariënheuvel, Glipper Dreef 199 ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede zijn voornemens mee te 
werken aan het vestigen van een seminarhotel 
op de buitenplaats Mariënheuvel, Glipper Dreef 
199 en hiervoor een omgevingsvergunning te 
verlenen. De ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het aanleggen van de parkeerplaats, 
passeerstroken, het kappen bomen en wijzigen 
functie van het gebouw ligt nu ter inzage. 
Deze vergunning is onder meer nodig omdat 
deze activiteiten niet passen in het geldende 
bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’. De gemeenteraad heeft 
voor dit project een ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen (VVGB) afgegeven. Voor 
het inpandig verbouwen van het hoofdhuis 
en zijvleugels wordt een aparte procedure 
gevolgd. 

Ontwerp-omgevingsvergunning 
en VVGB ter inzage 
Burgemeester en wethouders delen hierbij op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mee 
dat met ingang van donderdag 11 juli 2019 de 
ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-
VVGB met bijbehorende stukken voor 8 weken 
ter inzage liggen. 

Waar kunt u de documenten inzien?
De ontwerp-omgevingsvergunning en 
ontwerp-VVGB kunt u digitaal inzien op www.
heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
(NL.IMRO.0397.OVmarienheuvel-0101).  
De ontwerpen zijn ook in te zien in de 
publiekshal van het raadhuis tijdens 
openingstijden. (zie www.heemstede.nl)

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Van donderdag 11 juli tot en met woensdag 

5 september 2019 kunt u mondeling of 
schriftelijk zienswijzen over de ontwerp-
VVGB en ontwerp-omgevingsvergunning 
indienen. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. 
Voor het mondeling indienen van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met één van 
onderstaande contactpersonen.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge 
zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet 
worden aangegeven op welke onderdelen 
van de ontwerp-omgevingsvergunning en/of 
ontwerp-VVGB de zienswijze betrekking heeft.

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Ruimtelijk Beleid:
- de heer G. Klaassen via (023) 548 57 65 
- de heer B. ter Haak via (023) 548 57 66 
- of per e-mail: gemeente@heemstede.nl

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende 
personen per 27 juni 2019 ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- J.C. Jongejan, geboren 16-01-1955, Prof. 

Asserlaan 1
- C.A. van Zwieten, geboren 14-02-1950, Prof. 

Asserlaan 10

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen 4 weken na publicatiedatum 
hierop reageren door contact op te nemen 
met de afdeling Publiekszaken (Raadhuisplein 
1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
(023) 548 58 68).

Op 25 juni 2019 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie voor 
bezwaarschriften personele aangelegenheden 

Heemstede vastgesteld. Dit Aanwijzingsbesluit 
is met terugwerkende kracht in werking 
getreden op 1 mei 2019. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via officielebekendmakingen.nl

Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie voor 
bezwaarschriften personele aangelegenheden Heemstede




