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Heemstede

Tijdens de vakantieweken:

HeemstedeNieuws ‘light’
Heemstede
Nieuws-light
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).

In deze vakantieweken vindt u alle
officiële bekendmakingen en een
beperkt aantal redactionele artikelen in
HeemstedeNieuws.

Aanvraag omgevingsvergunning
Kerklaan 61 ter inzage
De gemeente is van plan een
omgevingsvergunning te verlenen om het
voormalige politiebureau aan de Kerklaan
te kunnen gebruiken als wissellocatie voor
basisscholen. Nu heeft het pand aan de
Kerklaan 61 nog de bestemming ‘kantoor’. Om
een andere, maatschappelijke functie mogelijk
te maken is een wijziging van de bestemming
nodig. De vergunningaanvraag is vorige
week gepubliceerd in HeemstedeNieuws
en via www.officielebekendmakingen.nl. De
vergunningaanvraag ligt ter inzage tot en met
18 september 2019.

daarom geschikt gemaakt als locatie voor
basisscholen die worden verbouwd.

Opknapbeurt basisscholen
De komende decennia worden de
basisscholen in Heemstede stap voor stap
opgeknapt. Zo worden de schoolgebouwen
geschikt gemaakt voor de toekomst.
Nieuwbouw, verbouw of renovatie is
nodig om de kwaliteit van het onderwijs te
kunnen behouden en verbeteren. Tijdens de
werkzaamheden moet het onderwijs natuurlijk
doorgaan. Het voormalige politiebureau wordt

Inloopbijeenkomst op 3 september
Omwonenden zijn geïnformeerd over de
plannen via een brief. Daarnaast is er een
inloopbijeenkomst voor iedereen die meer
wil weten over het gebruik van het vroegere
politiebureau als school.
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3
september. U kunt binnenlopen tussen 17.00
tot 19.30 uur aan de Kerklaan 61. Aanmelden is
niet nodig.

Kerklaan 61 in gebruik als school
De gemeente wil de Kerklaan 61 verbouwen
als school voor een periode van circa 20
jaar. De buitenzijde van het gebouw zal niet
veranderen, alleen de binnenkant wordt
aangepast. Daarnaast is het de bedoeling het
schoolplein in te richten en een zogenoemde
‘kiss- en ride’ zone aan te leggen waar ouders
die met de auto komen de kinderen veilig
kunnen halen en brengen.

Uitschrijvingen Basisregistratie
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende persoon
10 juli 2019 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
- M.L. Takács, geboren 23-07-1975,
Vijfherenstraat 22
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 (Raadhuisplein 1, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede, (023) 548 58 68).

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.

Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende personen per
18 juli 2019 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:

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.

Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Kennemerland 2019
Op 4 december 2018 heeft het college,
na toestemming van de raad, de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Kennemerland vastgesteld.

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

U leest het laatste nieuws van ons ook op
www.heemstede.nl,
Facebook.com/gemeenteheemstede en
Twitter.com/heemstede

- P.T.H. Smeulders, geboren 25-02-1955,
Hageveld 50
- B.M.J. van Haaster, geboren 15-11-1961,
Hageveld 50
- A. Wassenberg, geboren 09-07-1993,
Binnenweg 118
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken na de dag van de
bekendmaking hiervan bezwaar maken door
het indienen van een bezwaarschrift bij het
college van burgemeester en wethouders van
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede).
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde
spoed een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

Nieuwe regelgeving

Gemeenschappelijke regeling
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
2018
Op 12 februari 2019 heeft het college,
na toestemming van de raad, de
Gemeenschappelijke regeling
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
2018 vastgesteld.

Beide Gemeenschappelijke regelingen zijn op
1 januari 2019 in werking getreden. Lees de
volledige bekendmakingen in de Staatscourant
via www.officielebekendmakingen.nl
Beleid handhaving artikel 13b Opiumwet
Heemstede 2019
Op 9 juli 2019 heeft de burgemeester het
Beleid handhaving artikel 13b Opiumwet
Heemstede 2019 vastgesteld. Dit beleid treedt
in werking op 1 augustus 2019. De Beleidsregel
Handhaving Hennepplantages is hiermee
vervallen. Lees de volledige bekendmaking
in het digitale Gemeenteblad via www.
officielebekendmakingen.nl

Tips voor een frisse GFT container in de
zomer
Gebruikt u een groene rolemmer
voororganisch keuken- en tuinafval (GFT en
etensresten)? Dan heeft u gemerkt dat deze
in de zomer sneller gaan stinken en zelfs
voor maden zorgen. Met deze tips kunt u dit
voorkomen of beperken:
- Leg een laagje droog tuinafval, stro of een
krant op de bodem van de container. Dit
neemt overtollig vocht op en geeft minder
kans op achterblijvende resten na het legen.
- Doe het gft-afval niet te nat in de
container en wissel , wanneer mogelijk, het
keukenafval regelmatig af met een laagje
droog tuinafval.
- Vliegen en muggen leggen graag eitjes op
dierlijke etensresten. Een vlieg legt een paar
honderd eitjes, die in warm en zonnig weer
al na 8 uur kunnen uitkomen! Deze larven
noemen we maden. Plaats de groenbak
daarom niet in de zon, maar in de schaduw
of een koele ruimte.
- Toch last van maden? Klimop (Hedera)
is giftig voor maden. Leg af en toe een
tak in de rolemmer om het probleem te
bestrijden. Een handje keukenzout in de
container gooien kan ook. Door het zout
drogen de maden uit.
- Laat de rolemmer bij langere afwezigheid
(zoals vakantie) leeg en schoon achter.

Handige app voor
bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte
blijven van ontwikkelingen in uw buurt?
Weten dat er een verbouwing in uw
straat komt? Of dat uw buurman een
uitbouw gaat bouwen? Of waar bomen
gekapt worden?
Met de Omgevingsalert app kunt u snel
op de hoogte blijven van de laatste
bekendmakingen. Download de gratis
app in de App Store (Apple) of Play Store
(Android).

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Landzichtlaan 78, een opbouw op de eerste
verdieping/verhogen kap, wabonummer
435334, ontvangen 10 juli 2019
- Lorentzlaan 42, het vergroten van de
bestaande garage en het plaatsen van
een luifel aan zowel het bijgebouw
als gedeeltelijk aan het hoofdgebouw,
wabonummer 435569, ontvangen 11 juli
2019

Aanvragen omgevingsvergunningen, geen
omgevingsvergunning nodig
- Dr. P. Cuyperslaan 9, het vergroten van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 435123, ontvangen 10 juli
2019
Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 8, het wijzigen van een
winkelpui, wabonummer 424590, verzonden
16 juli 2019

- Binnenweg 132 + 138, intern verbouwen
van 2 winkelpanden naar 1 winkelpand,
wabonummer 421936, verzonden 16 juli 2019
- Frans Lisztlaan 32, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 419052, verzonden 16 juli 2019
- Lorentzlaan 42, het vergroten van de
bestaande garage en het plaatsen van een
luifel aan zowel het bijgebouw als gedeeltelijk
aan het hoofdgebouw, wabonummer 435569,
verzonden 18 juli 2019

- Rijnlaan 78, het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak, wabonummer
430140, verzonden 16 juli 2019
- Valkenburgerlaan 37, het vergroten van
het dakterras van de bovenwoning,
wabonummer 391097, verzonden 16 juli 2019

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.

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’.

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’.

Vrijwilliger met een passie voor hardlopen
Haarlem - Leontine Dieben (64
jaar) is al jaren één van de vaste
vrijwilligers voor de Teva Halve
van Haarlem. Als het aan haar ligt
gaat ze voorlopig echt nog niet
stoppen als vrijwilliger, want haar
passie blijft bij het hardlopen en
hoe mooi is het om op deze manier betrokken te blijven bij verschillende evenementen.
“Toen ik zelf gestopt was met
hardlopen wilde ik graag aan de
kant van de organisatie meehelpen, de andere kant van de medaille om het in hardlooptermen
te houden” begint Leontine met
een grote glimlach te vertellen.
“Ik ben jarenlang actief geweest
met softbal en daarna als geintje, met een groep, meegedaan
aan de Pierloop Velsen. En van
het een kwam het ander voor-

ledig gaan concentreren op het
vrijwilligerswerk naast mijn fulltime baan.”

dat ik het wist deed ik mee aan
veel verschillende hardloopevenementen. Ik heb de Halve van
Haarlem zo’n 12x meegedaan.

Een super leuke en gezellige loop
in de regio. Met de VelsertunnelRun heb ik mijn hardloop carrière geëindigd en ben me toen vol-

Vrijwilligers worden ingezet op
veel verschillende posten tijdens
een evenement. Denk bijvoorbeeld aan de uitgifte van de startnummers, het bemannen van de
verzorgingsposten, het verkeer
regelen, het uitdelen van de medailles en natuurlijk de opbouw
van de start en finish en noem
maar op. Zowel in de voorbereiding als op de dag zelf.
Meedoen aan de Teva Halve van
Haarlem op zondag 29 september 2019? Schrijf je in via halve- Lifeguards halen zwemmer uit het water (foto: RN).
vanhaarlem.nl voor de 5, of 10
km, de halve marathon. Voor de
kinderen zijn er 2 leuke kinderlopen, de kabouterloop en de
FamilyRun.

Plezier in sport en bewegen voor iedereen
Haarlem - Sport en bewegen
voor mensen met een beperking
staat de laatste jaren steeds meer
in de belangstelling van de landelijke en lokale overheid. Maar
deelnemen met een beperking
of chronische aandoening is voor
de meesten niet vanzelfsprekend.
Zowel op verenigingsniveau als
op individueel niveau is daarom
hulp en extra stimulans van belang.
Dennis van der Snoek is coördinator Aangepast Sporten bij Stichting SportSupport. “Aangepast
sporten is het sporten voor mensen die vanwege hun beperking
hinder ervaren om aan sportactiviteiten mee te doen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of een lichamelijke beperking,
maar ook psychische klachten
kunnen een belemmering vormen. Weinig bewegen is voor nie-

mand goed, maar bij mensen met
een beperking ligt vanwege fysieke en/of psychische factoren ook
nog een sociaal isolement op de
loer. Het is soms letterlijk moeilijk
om de deur uit te komen. Sport
kan dan helpen om je weer te betrekken bij de maatschappij. Het
is goed voor de motorische vaardigheden, maar vooral ook voor
het zelfvertrouwen.
Inclusief Sporten en Bewegen
is niet voor niets een van de vijf
centrale thema’s in het Nationaal
Sportakkoord van 2018. Hierin
staat dat in Nederland iedereen
met plezier moet kunnen deelnemen aan de sport van zijn of haar
keuze, aldus Dennis.
“Ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of beperking. Subsi- steeds interessanter: je kan race Meer informatie op:
dies en de huidige ontwikkeling runnen, handbiken, para-ijshoc- www.sportsupport.nl.
van de sport maken het aanbod keyen, noem maar op.”

Gratis en anonieme vaccinatie tegen Hepatitis B
Zandvoort - Tijdens de Pride at
the Beach parade in Zandvoort
op 29 juli kunnen mannen die
seks hebben met mannen zich
gratis en anoniem laten vaccineren tegen hepatitis B. Vanaf 16
tot 19.30 uur staat de SOA poli bus van GGD Kennemerland in
de Kleine Krocht in Zandvoort,

voor testen, vaccinatie en advies.
Hepatitis B is een seksueel overdraagbare aandoening, die de
lever ernstig kan beschadigen en
die zeer besmettelijk is. Het virus wordt overgedragen door onbeschermd seksueel contact en
via bloed-bloed contact. Gebruik
van condooms verkleint de kans

op hepatitis B, maar beschermt
niet volledig. Alleen vaccinatie
kan Hepatitis B volledig voorkomen.
Mannen die seks hebben met
mannen lopen extra risico op Hepatitis B, daarom kunnen zij zich
gratis en anoniem vaccineren.

Ook kan terplekke de vaccinatiestatus worden nagegaan.
Niet op pride at the beach maar
toch laten vaccineren tegen hepatitis B?
Maak een afspraak bij de Soa
poli van GGD Kennemerland
via www.ggdkennemerland.nl/
hepatitis-b-vaccinatie.

Grote zorgen over toename
aantal verdrinkingen
Regio - Het aantal verdrinkingen
lag in 2018 beduidend hoger dan
in voorgaande jaren. In 2018 verdronken in Nederland 112 mensen, meer dan in 2017 (85). Onlangs meldden diverse media dat
er weer drie mensen zijn overleden door verdrinking.

brigades 7900 keer in actie, 2400
keer vaker dan het jaar ervoor.”

Het warme weer is volgens
Breedveld niet de enige reden
waarom er meer aandacht moet
komen voor het voorkomen van
verdrinkingen. “Kinderen worden
steeds minder motorisch vaardig,
Reddingsbrigade
Nederland dat heeft ook invloed op de zelfmaakt zich grote zorgen over redzaamheid van burgers in het
deze toename. Directeur Koen water. We zwemmen ook minBreedveld: “Door het warme weer der vaak dan vroeger. We poedetrokken heel veel Nederlanders in len dan wel vaker als het 30 warm
2018 naar het water. De reddings- is, maar we zwemmen minder
brigades hebben dat ook ge- vaak. Ook dat vergroot de kans
merkt. Vorig jaar kwamen strand- op verdrinkingen. Bovendien
hebben we nog steeds te maken
met mensen die uit andere landen komen die niet met waterrecreatie opgroeien. De kans is
dan groter dat die mensen zich er
niet van bewust zijn dat je je kind
op zwemles moet laten gaan, dat
je niet moet zwemmen als je alcohol hebt gedronken, wat muien zijn of dat je kramp kunt krijgen tijdens het zwemmen.”
Reddingsbrigade Nederland bepleit dat er meer gedaan wordt
om verdrinkingen te voorkomen.
Via een natte gymles of bij lessen aardrijkskunde of geschiedenis kun je kinderen prima bagage
mee geven om veiliger te zwemmen.
Zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen kinderen stimuleren om niet alleen hun Adiploma te halen, maar ook B en
C en daarna ook te blijven zwemmen.

