
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 31 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

Fijne
vakantie!

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

Uitgelicht: Textielinzameling in 
Heemstede
Welke soorten textiel kan ik inleveren voor 
hergebruik?
Textiel is niet alleen kleding, maar ook 
handdoeken, dekens, lakens, knuff elberen, 
gordijnen, petten, schoenen en tassen. 
Meerlanden zamelt niet alleen onbeschadigd 

textiel in, maar juist ook de gescheurde 
theedoek, de kapotte spijkerbroek, die ene 
schoen en de knuff elbeer met maar één oog.

Welk textiel is niet herbruikbaar?
Sterk vervuild en/of nat textiel met verfvlekken 

Verwijdering 
gemeentelijke boom

HeemstedeNieuws ‘light’
Tijdens de vakantieweken:

- Fazantenlaan/ Kemphaanlaan: 1 iep 
(aantasting iepziekte, herplant 1 of 2 bomen 
in het najaar 2019-voorjaar 2020)

Op basis van artikel 4:10f van de Algemene 
Plaatselijke Verordening is de iep verwijderd op 
23 juli.

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).

Handige app voor 
bekendmakingen

of chemicaliën of bijvoorbeeld een matras. Dit 
is restafval/grofvuil.

Waar kan ik textiel inleveren?
Inleveren kan bij de volgende 
containerlocaties:

-  Milieustraat Cruquiusweg 47
-  Parkeerterrein Sportparklaan
-  Winkelgalerij Glipper Dreef
-  Parkeerterrein Amstellaan
-  Hoek Eijkmanlaan-Van der Waalslaan
- Parkeerterrein Eikenlaan
-  Roemer Visscherplein

Meerlanden houdt ook 4 keer per jaar een 
huis-aan-huisinzamelingsactie.

Wat doet Meerlanden met het ingezamelde 
textiel?
Ruim 80% van al het ingezamelde textiel krijgt 
een tweede leven in binnen- en buitenland.
De overige 20% wordt gerecycled tot 
poetsdoeken, isolatiemateriaal of wordt 
gebruikt als grondstof voor de productie van 
dekens en  vloerbedekking.

Meer weten over wat wel en niet bij textiel 
mag? Kijk op beginvanietsmoois.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camplaan 41, het wijzigen van de 

bestemming kantoor naar wonen, 
verbouwen naar appartementen en plaatsen 
dakterras, wabonummer 436190, ontvangen 
12 juli 2019

- Cruquiusweg 116A, het wijzigen van 
de bestemming bedrijfsruimte naar 
woonruimte en verbouwen van de 1e 
verdieping naar 4 kamers / studio’s met 2 
balkons, wabonummer 437174, ontvangen 
15 juli 2019

- Rijnlaan 66, het plaatsen van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
436544, ontvangen 14 juli 2019

- Willem Pijperlaan 16, het plaatsen van 
een haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 438335, ontvangen 17 juli 
2019

- L. van Wijkplein 15, plaatsen haag 
ondersteunende erfafscheiding en een 
overkapping,  wabonummer 439586, 
ontvangen 17 juli 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Crayenestersingel 57, het bouwen van een 

woonhuis en het kappen van 4 bomen , 
wabonummer 421589, verzonden 22 juli 
2019

- Crayenestersingel 59, het kappen van 1 
bruine beuk en 1 eik , wabonummer 431833, 
verzonden 23 juli 2019

- Cruquiusweg 37, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 377892, verzonden 25 juli 
2019

- Herenweg 126, het kappen van 3 iepen, 

wabonummer 441637, verzonden 25 juli 
2019

- Maaslaan 21, het doorbreken van een 
muur tussen keuken en woonkamer, 
wabonummer 428194, verzonden 29 juli 
2019

- Glipper Dreef 199, brandveilig gebruik 
seminarhotel Mariënheuvel, wabonummer 
396564, verzonden 23 juli 2019, uitgebreide 
procedure

- Glipper Dreef 199, inpandige verbouwing 
Mariënheuvel, wabonummer 396565, 
verzonden 23 juli 2019, uitgebreide 
procedure

- Adriaan Pauwlaan 19, brandveilig gebruik 
Bosch en Hovenschool,  wabonummer 
381962, verzonden 22 juli 2019, uitgebreide 
procedure

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
- Meijerslaan 162, het plaatsen van 2 

gevelkozijnen, wabonummer 430051, 
ontvangen 2 juli 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
- César Francklaan 43, het uitbreiden van 

de eerste verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 397819, ontvangen 18 april 
2019, reguliere procedure

Belanghebbenden kunnen binnen 3 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’



Haarlemse Janskerk langer dicht
Haarlem - De Janskerk in Haar-
lem, het publiekscentrum van 
het Noord-Hollands Archief, staat 
sinds begin juli aan de binnen-
kant en aan de buitenkant in de 
steigers.
Reden hiervoor zijn werkzaam-
heden door de gemeente Haar-
lem aan de buitenkant van het 
monumentale pand en een ver-
bouwing en aanpassingen aan 
het interieur door het Noord-Hol-
lands Archief. De datum voor de 
opening van de vernieuwde stu-
diezaal was voor 14 oktober ge-
pland, maar verschuift nu naar 26 
november 2019.

Na de voorbereidende werk-
zaamheden werd geconstateerd 
dat de stucwerkzaamheden, me-
de door de droogtijd van het ma-
teriaal, meer tijd nodig hebben. 
Dit heeft tot gevolg dat de studie-
zaal op de Jansstraat pas op dins-
dag 26 november weer open is 
voor publiek. Tot die tijd kan on-
derzoek worden gedaan op de lo-
catie op de Kleine Houtweg 18. 

Tijdens de ingrijpende verbou-
wing en restauratie krijgt naast 
herstelwerkzaamheden en het 
stucwerk ook het Archiefcafé een 
nieuwe uitstraling en wordt een 
vaste presentatie over drukkerij 

Joh. Enschedé ingericht.
De officiële opening van de Jans-
kerk en de presentatie vinden 
plaats rond de verjaardag van 
Haarlem op 23 november 2019 
met een feestweekend. 

Foto aangeleverd door Noord-Hollands Archief

Start verkoop woningen Wickevoort
Cruquius - Op woensdag 31 juli 
start gebiedsontwikkelaar AM 
met de verkoop van de eerste 
woningen van Landgoed Wicke-
voort. In totaal gaat het om 12 
half vrijstaande landhuizen en 
24 herenhuizen in korte rijen. De 
woningen liggen in woonveld Ha-
gen in het noordwestelijke deel 
van fase 1 van Landgoed Wicke-
voort. Alle woningen hebben rui-
me tuinen omgeven door hagen 
met doorzichten naar de ring-
vaart of de omliggende bosgor-
del. Het natuurgebied De Groene 
Weelde ligt naast de deur. 

Op Wickevoort heeft elk woon-
veld een eigen identiteit en ar-
chitect. De woningen hebben 
een speelse opzet met versprin-
gingen en groene, onverwachte 
doorkijkjes. De woningen in Ha-
gen zijn omgeven met volwassen 
groen en hagen. Het landschap 
loopt door in de tuinen. Parkeren 
kan uit het zicht in parkeerho�es 
of op eigen erf. Zo behoudt Ha-
gen een groene en natuurlijke 
uitstraling en is het er bijzonder 
aangenaam wonen.  
De herenhuizen hebben een ge-
bruiksoppervlakte van circa 105 
m2 tot circa 157 m2. De half vrij-
staande landhuizen hebben een 
gebruiksoppervlakte van circa 
180 m2. 

Foto aangeleverd door AM

Op Landgoed Wickevoort neemt 
duurzaamheid een belangrijke 
plaats in. Niet alleen bij de wonin-
gen, maar ook in de voorzienin-
gen. Zo worden de woningen in 
Hagen uitgevoerd als Nul op de 
meter of met een EPC = 0. 

Daarnaast komen er eigentijds 
en duurzame voorzieningen 
zoals een duurzame boerderij, 
‘Hoeve Wickevoort’, een boerde-
rijwinkel, kleinschalige horeca, 
pakjeshub bij de toegang van de 
wijk, elektrische auto’s en fietsen 
om te delen, eigen Wickevoorts 

deelgereedschap en mooie wan-
delroutes. In Wickevoort zijn alle 
bewoners automatisch lid van de 
beheervereniging Landgoed Wic-
kevoort en kunnen hierdoor initi-
atieven ontplooien voor en mee-
beslissen over het beheer en een 
aantal voorzieningen. 

De start van de bouw is naar ver-
wachting in het voorjaar 2020 
en de oplevering in het voorjaar 
2021. 

Voor meer informatie:
www.wickevoort.nl.

Peuterbieb in 
Bibliotheek 
Haarlem
Haarlem - De Peuterbieb komt in 
de zomervakantie naar de Bibli-
otheek Haarlem-Centrum. Wat is 
er fijner dan samen met je (klein)
kind te komen luisteren naar een 
verhaal. Woensdag 7 augustus 
zijn de peuters en hun (groot)ou-
ders of oppas welkom in de Bibli-
otheek Haarlem- Centrum (Gast-
huisstraat 32) om te komen luiste-
ren, spelen en dansen. Van 10.30-
11.15 uur. De toegang is gratis
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

Cruquius - De laatste weken is 
er sprake van grote drukte op de 
meubelboulevard Cruquius waar 
The Vintage Store tegenwoordig 
is gevestigd.
Dit komt door de hoekbanken die 
The Vintage Store aanbiedt te-
gen de laagste prijsgarantie in de 
markt.
De banken zijn afkomstig van een 

gerenommeerd Duits bungalow-
park en zijn nog in zeer goede 
staat. Iedere week worden ban-
ken opgehaald uit Duitsland.
Bij binnenkomst zijn de gelever-
de banken vaak binnen enkele 
dagen verkocht.
De aangeboden hoekbanken be-
staan uit een 5/6&7 persoons-
bank. De banken worden tijdens 

dit hoekbank-festival aangebo-
den vanaf € 200,- (5-personen).
Voorlopig blijven deze banken 
nog wekelijks binnenkomen.
The Vintage Store is te vinden aan 
de Spaarneweg 75-C in Cruquius 
(meubelboulevard).
Tel.: 023-7600477.
Meer informatie op:
https://thevintagestore.eu/.

Foto aangeleverd door The Vintage Store

Foto aangeleverd door Kunstcentrum Haarlem

Duurzaam textiel in 
Kunstcentrum Haarlem
Haarlem - Vanaf zaterdag 14 sep-
tember tot en met donderdag 
14 november is in Kunstcentrum 
Haarlem, Gedempte Oude Gracht 
117-121 in Haarlem, de tentoon-
stelling Duurzaam textiel te zien 
van textielontwerper Roos Soe-
tekouw. In deze verkoop exposi-
tie zijn o.a. plaids, kussens, droog-
doeken en handdoeken te zien. 
Roos Soetekouw werkt overwe-

gend met gerecycled materiaal 
waar haar liefde voor de natuur 
ontegenzeggelijk is. Op zaterdag 
14 september geeft Soetekouw 
tijdens een openbare lezing een 
toelichting op haar werk en ver-
telt zij waarom zij textiel-ontwer-
per is geworden. Aanvang van 
deze lezing is om 14 uur (aanwe-
zigheid graag melden via:
info@kunstcentrum-haarlem.nl). 

Meer informatie op:
www.kunstcentrum-haarlem.nl.

Hoekbankenfestival bij The Vintage Store

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’.




