
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 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

Heemstede
Nieuws-light

Heemstede

In deze vakantieweken vindt u alle offi  ciële 
bekendmakingen en een beperkt aantal 
redactionele artikelen in HeemstedeNieuws. 
U leest het laatste nieuws van ons ook 
op www.heemstede.nl, Facebook.com/
gemeenteheemstede en Twitter.com/
heemstede

Multifunctioneel centrum Plein1 groeit 
en bloeit als ontmoetingspunt
Het gebouw Plein1 aan het Julianaplein 1 biedt 
nu bijna een jaar onderdak aan organisaties 
die actief zijn in werk, zorg, welzijn, educatie, 
kinderopvang, veiligheid en cultuur.
Veel Heemstedenaren weten Plein1 al te 
vinden. Het is gezellig, veel mensen ontmoeten 
elkaar hier onder het genot van een kop koffi  e 

of lunch, binnen of op het terras. Ook groeit 
het animo voor het huren van zalen voor 
vergaderingen/bijeenkomsten.

Zelf ervaren wat Plein1 te bieden heeft? 
Kom langs bij ons langs op Julianaplein 1 of 
kijk alvast even op www.plein1.nl Fietswrakken 

verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 12 juli 2019 onderstaande fi etswrakken 
(met platte banden) verwijderd.
- Binnenweg, ter hoogte van 47: een groene 

damesfi ets, merk Sparta
- Binnenweg, ter hoogte van 85: een grijze 

damesfi ets, merk Union
- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 

14: een bruine damesfi ets, merk Batavus
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: een groene 

herenfi ets, merk Batavus, een paarse 
damesfi ets, merk Old Dutch

- Koediefslaan, ter hoogte van 3: een zwarte 
damesfi ets, merk Limit

- Händellaan, ter hoogte van 2: een blauwe 
herenfi ets, merk Swinckels, een rode 
damesfi ets, merk Batavus

- Händellaan, ter hoogte van 120: een zwarte 
damesfi ets, merk Sparta

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 27: een 
grijze damesfi ets, merk Gazelle

- Cruquiusweg, ter hoogte van Park 
Meermond: een zwarte damesfi ets, 
merkloos

Bovengenoemd(e) fi etsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fi ets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Foodfestival Eats & 
Beats
Op 9 juli 2019 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te 
verlenen aan Jorevents voor het organiseren 
van een foodfestival op het Wilhelminaplein op 
30 en 31 augustus 2019.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
het Wilhelminaplein af te sluiten tussen 
de Achterweg/Nicolaas Beetslaan en de 
Camplaan/Cloosterweg vanaf 29 augustus 
2019 08.00 uur tot 1 september 2019 16.00 uur. 
Neem voor meer informatie telefonisch contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via (023)548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Crayenestersingel 59, het kappen van 1 

bruine beuk en 1 eik,  wabonummer 431833, 
ontvangen 4 juli 2019

- Kerklaan 61, het wijzigen van de 
bestemming ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’,  
wabonummer 429951, ontvangen 2 juli 
2019

- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak,  
wabonummer 430638, ontvangen 3 juli 
2019

- Maaslaan 21, het doorbreken van een muur,  
wabonummer 428194, ontvangen 28 juni 
2019

- Meijerslaan 162, het plaatsen van 2 
gevelkozijnen,  wabonummer 430051, 
ontvangen 2 juli 2019

- Rijnlaan 78, het plaatsen van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak,  wabonummer 
430140, ontvangen 2 juli 2019

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

Aanvragen omgevingsvergunningen, geen 
omgevingsvergunning nodig 
- H.W. Mesdaglaan 2, het vernieuwen van 

kozijnen,  wabonummer 430896, ontvangen 
3 juli 2019. 

- Van de Spiegellaan 5, het plaatsen van 
zonnepanelen,  wabonummer 430192, 
ontvangen 2 juli 2019. 

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Kerklaan 61, het wijzigen van de 

bestemming ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’, 
wabonummer 429951, ontvangen 2 juli 
2019

Belanghebbenden kunnen van 18 juli tot en 
met 18 september hun zienswijzen kenbaar 
maken aan het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 196, het realiseren van een 

erker aan de voorzijde van de woning, 
wabonummer 423994, verzonden 11 juli 
2019

- Eerelmanstraat 10, het vervangen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 409018, verzonden 11 juli 
2019

- Eerelmanstraat 12, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak en het 
vervangen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 409082, 
verzonden 11 juli 2019

- Jan van Goyenstraat 18, het toestaan van het 
gebruik van het pand als dierenartspraktijk, 
wabonummer 409450, verzonden 9 juli 2019

- Leidsevaartweg 1, het plaatsen van 
zonnepanelen, wabonummer 425131, 
verzonden 11 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’.

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

In deze vakantieweken vindt u alle offi  ciële 

HeemstedeNieuws ‘light’
Tijdens de vakantieweken:



Zomeravond-
concert in de 
Lutherse Kerk
Haarlem - Tijdens de zomer-
academie van The Holland 
Music Sessions komen muzi-
kale toptalenten (piano, viool, 
cello) naar Noord-Holland om 
masterclasses te volgen en 
concerten te geven. 

Op woensdag 24 juli is er een 
concert in de Lutherse Kerk 
aan de Witte Herenstraat 22 in 
Haarlem, aanvang 20.30 uur.

Kijk voor het volledige pro-
gramma van alle TIHMS con-
certen op www.tihms.com.

Toegangsprijs € 18,-, jonge-
ren tot 30 jaar € 9,-, kinderen 
tot en met 12 jaar gratis. 
Kaarten via de website 
(www.tihms.com/concerten), 
bij VVV Haarlem (Grote 
Markt), bij boekhandel Papy-
rium in Bloemendaal, bij Pri-
mera in Overveen of, vooraf-
gaand aan het concert, aan 
de zaal.

Àlex Ramirez (foto: May Zircus).

Haarlem - 111 km, 11 dagen, 11 
steden, 1 jongen. James Hille-
brand uit Haarlem is het zwerf- 
afval zat en gaat de strijd aan. Met 
zijn zelfgebouwde handkar loopt 
hij deze zomer langs provinciale 
wegen om alles wat mensen op 
straat gegooid hebben op te rui-
men. Zo wordt Nederland scho-
ner en mensen, hopelijk, bewus-
ter. 

James Hillebrand ziet iedere dag 
als hij naar school fietst rotzooi op 
straat. “Het is niet alleen vies en 
lelijk”, vertelt de 13-jarige Haar-
lemmer, “ik zie meeuwen frietjes 
eten. Dat is toch niet goed!” Het 
idee om daar wat aan te doen, be-
stond al langer. Maar toen James 
las dat Maarten van der Weijden 
deze zomer de elfstedentocht 
ging zwemmen, wist hij ook hoe.

Samen met zijn oom bouwde hij 
een handkar van een oude schut-
ting, met verschillende comparti-
menten voor restafval, glas, plas-
tic en papier. “Afval vergaat lang 
niet altijd en blijft in de natuur 
zwerven. Veel ervan komt in de 
zee terecht, waar de vissen het 
eten, zodat het uiteindelijk ook 
weer in ons voedsel terecht komt. 
Er is al een enorme plastic soep. 
Mensen realiseren zich dat ken-
nelijk niet, anders zouden ze hun 
afval zelf wel opruimen.”

James hoopt dat als mensen hem 
straks zien lopen, bij zichzelf te 
rade zullen gaan. “Het plastic in 

de oceanen moet worden opge-
ruimd”, vindt James, “en daar is 
geld voor nodig.” Je kunt James 
sponsoren door geld over te ma-
ken of een bedrag te schenken 
voor elk 50 stuks opgehaald vuil. 

De opbrengsten gaan allemaal 
naar Ocean Clean Up. “Want”, zegt 

James, “zij doen tenslotte hetzelf-
de als ik: opruimen.”
Op 20 augustus komt James 
aan in het Vondelpark aan en hij 
hoopt dan met zoveel mogelijk 
mensen ook daar de boel schoon 
te maken.
https://jamesruimtop.weebly.
com.

James ruimt op voor Ocean Clean Up Connexxion introduceert 
barcode als vervoerbewijs
Regio - Vanaf 15 juli a.s. kunnen 
reizigers in Haarlem-IJmond een 
barcode als vervoerbewijs ge-
bruiken in de bussen van Con-
nexxion. Alle bussen zijn uitge-
rust met een nieuwe barcodes-
canner. Reizigers kunnen deze 
scanner gebruiken om in- en uit 
te checken. Reizigers kopen een 
kaartje bij de chauffeur en beta-
len met pinpas of creditcard. Op 
het moment van aankoop bij de 
chauffeur is het kaartje direct in-
gecheckt. Bij het verlaten van de 
bus checken zij uit door de barco-
de onder de scanner te houden. 
Bij een overstap naar een volgen-
de bus kan worden ingecheckt 
met de barcode.

Barcodes, ook wel bekend als 
streepjescodes, vind je overal. Ze 
staan op een bioscoopkaartje, op 
je instapkaart van het vliegtuig 
en op je boodschappen. Bijna alle 
winkels, evenementen en attrac-
ties accepteren barcodes. Uiter-
aard gaat het openbaar vervoer 
daar ook in mee. Reizigers die een 
los kaartje kopen in de bus, chec-
ken voortaan in- en uit met de 
barcode op dat kaartje. Zo wordt 

overstappen met een los kaartje 
makkelijker: de barcodescanner 
controleert of het kaartje op het 
moment van reizen geldig is.
 
De reiziger heeft steeds meer be-
hoefte aan integratie van alle ver-
voerdiensten. Naast bus, tram, 
metro en trein moet het steeds 
makkelijker worden om bijvoor-
beeld een (OV) deel-fiets, deelau-
to of taxi te gebruiken. Een ticket 
met barcode voor alle vervoer-
middelen maakt deze ‘mobility 
as a service’ mogelijk. Met barco-
descanners in de bussen zet Con-
nexxion nu een belangrijke stap 
om ook het openbaar vervoer in 
de regio Haarlem-IJmond toe-
gankelijker te maken.

De volgende stap is de online 
verkoop van tickets met een bar-
code in de webshop. Dit kaart-
je kan worden geprint of wor-
den getoond op een smartpho-
ne. In de bus controleert de bar-
codescanner of de barcode op 
het moment van reizen geldig is. 
Zo wordt het reizen met het OV 
steeds eenvoudiger.  Meer infor-
matie op www.connexxion.nl. 

Foto: Bart Jonker

Fergus Mulvany nieuwe
Europees Kampioen Zandsculpturen
Zandvoort - De Ierse kunste-
naar Fergus Mulvany is uitge-
roepen tot de nieuwe Europees 
Kampioen Zandsculpturen. Hij 
volgt hiermee de Spaanse Sergio 
Ramirez op. Van 8 tot en met 
14 juli hebben zes ‘carvers’ uit 
verschillende Europese landen 
zich gestort het creëren van een 
schitterend sculptuur passend bij 
het centrale thema ‘75 jaar vrij-
heid’. Op 14 juli heeft een pro-
fessionele jury Fergus voor de 4e 
keer in 8 jaar tijd tot winnaar uit-
geroepen.

De vakjury beoordeelde het 
kunstwerk ‘Vrijheid, Gelijkheid 
en Broederschap’ als “Een virtu-
oos ontwerp met een uitsteken-
de technische beheersing van 
het materiaal zand. Het kunst-
werk heeft een prachtige detaille-
ring en een duidelijke beeldtaal.” 

Het EK Zandsculpturen werd in 
2019 voor het achtste achtereen-
volgende jaar in Zandvoort ge-
organiseerd. Het EK en het aan-
sluitende Zandsculpturen festival 
trekt jaarlijks tienduizenden men-
sen naar Zandvoort die ieder met 
eigen ogen de ongelooflijk gede-
tailleerde beelden willen bekij-
ken. De zes vrijheidsmonumen-

ten van zand zijn nog nog tot half 
oktober te bewonderen.

Dit jaar wordt het Zandsculptu-
ren festival voor het eerst uitge-
breid met meer kunst in de open-
bare ruimte. Op Boulevard de Fa-
vauge kunnen bezoekers een 
prachtige buitenexpositie van 
de Zandvoortse fotograaf Edwin 
Keur bekijken. De expositie be-

staat uit een serie foto’s over de 
verschillende grondrechtelijke 
vrijheden, beelden van de diversi-
teit en de samenleving van Zand-
voort. De expositie is te bezoeken 
tussen 14 juli en 5 september. 

Het Zandsculpturen festival en 
de buitenexpositie zijn kosteloos 
te bezoeken. Meer informatie op: 
www.zandvoortsmuseum.nl.

Foto aangeleverd door het Zandvoorts Museum

Afsluiting seizoen bij scouting WABO
Heemstede - Afgelopen zater-
dag is het jaar bij scouting WA-
BO Heemstede afgesloten met 
een fotobooth. Welpen, scouts 
en vrijwilligers konden een mag-
netische foto laten maken, die 
ze thuis op de koelkast kunnen 
plakken.
De welpen hadden hun ouders 
uitgenodigd om een bijeenkomst 
mee te draaien en hebben lekker 
samen gerend. De scouts heb-
ben de laatste dingen voor hun 
kamp doorgesproken, spelletjes 
gespeeld en afgesloten met een 
picknick. De sherpa’s hebben tij-
dens hun laatste opkomst ge-
holpen met water uitdelen bij de 
grachtenloop.  

Ook de vrijwilligers kijken terug 
op een mooi seizoen. De weke-
lijkse opkomsten waren weder-
om gezellig, er was een succes-
volle Girl Power Event en zijn er 
diverse groepsdagen geweest 
waarbij er veel leuk werd samen 
gewerkt. 

Het nieuwe seizoen begint met 

het Girl Power Event op zaterdag 
7 september. Alle meiden vanaf 
6,5 jaar zijn welkom om van 10 tot 
12:30 gratis mee te komen doen. 
Kijk voor meer informatie op 
facebook.com/scoutingwabo of 
op www.waboscouting.nl.

Scouting WABO heeft enkele 
open vrijwilligersfuncties. Bent u 
geïnteresseerd?

Neem contact op met:
info@waboscouting.nl voor meer 
informatie.

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’.




