
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 28 augustus 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

De scholen zijn weer 
begonnen!

Heemstede

Dinsdag 3 september
Inloopavond over gebruik voormalig 
politiebureau als wissellocatie voor scholen
Op dinsdag 3 september tussen 17.00 
en 19.30 uur organiseert de gemeente 
Heemstede een inloopavond over het 
gebruik van het voormalige politiebureau 
aan de Kerklaan 61 als wissellocatie voor 
scholen. De bijeenkomst vindt plaats in 
dit gebouw. Omwonenden zijn hiervoor 
per brief uitgenodigd. Ook overige 
belangstellenden zijn van harte welkom. 
Medewerkers van de gemeente zijn 
aanwezig om vragen te beantwoorden en 
een toelichting te geven. U kunt tussen 
17.00 en 19.30 uur langskomen op het 
moment dat u het beste uitkomt.

Wissellocatie voor scholen
De gemeente wil het voormalige politiebureau 
de komende 20 jaar gebruiken als locatie 
voor scholen die verbouwd worden. Terwijl 
de school wordt verbouwd, vindt het 
onderwijs dan plaats aan de Kerklaan 61. Om 
dit mogelijk te maken, is een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. Hiervoor is een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Deze 
aanvraag ligt tot en met 18 september 2019 
ter inzage. Het gebouw aan de Kerklaan wordt 
van binnen verbouwd om het geschikt te 
maken voor onderwijs. Ook wil de gemeente 
het schoolplein inrichten en een zogenoemde 
‘kiss- en ride’ zone aanleggen. Hierover vindt 

regelmatig afstemming plaats met een 
vertegenwoordiging van omwonenden.

Opknapbeurt basisscholen
De gebouwen van de 10 basisscholen in 
Heemstede krijgen een grote opknapbeurt om 
goed op de toekomst voorbereid te zijn. Zo 
kunnen ouders en kinderen van nu en in de 
toekomst blijven rekenen op goed onderwijs 
in een prettige leeromgeving. Ook worden de 
gebouwen veel duurzamer ingericht zodat ze 
minder energie verbruiken. 
De plannen voor nieuwbouw, verbouw 
of renovatie staan in het ‘Integraal 
Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in 
Heemstede’ (IHP). Dit plan bestrijkt een periode 
van circa 20 jaar. De gemeenteraad neemt 
naar verwachting in december 2019 een 
besluit over de uitvoering van dit plan. Meer 
informatie leest u via www.heemstede.nl/ihp .

Overlastspreekuur 
op 5 september
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 
5 september tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (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

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: 
KWF Kankerbestrijding

Op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerp-wijzigingsplan met planidnummer: 
NL.IMRO.0397.WPHageveld1-0101 met ingang 
van 29 augustus 2019 voor 6 weken ter inzage 
ligt. 

Waarvoor is het ontwerp-wijzigingsplan 
opgesteld? 
Villa ‘t Clooster ligt op het perceel Hageveld 
1 bij het Atheneum College Hageveld. De 
eigenaar van de villa wil het bestaande 
bijgebouw aan de woning vervangen voor 
een nieuw bijgebouw. Daarnaast bestaat de 
wens om een nieuw vrijstaand bijgebouw 
te realiseren ter plaatse van de inrit vanaf de 
Nijverheidsweg na sloop van een oud vrijstaand 
bijgebouw. Vanwege het beschermde karakter 
van het landgoed zijn de bestaande gebouwen 
specifi ek opgenomen in het bestemmingsplan. 
Wijziging van de gebouwen is uitsluitend 
mogelijk binnen de bestaande bouwvlakken. 
Een wijziging van de bouwvlakken is mogelijk, 
maar daarvoor moet een wijzigingsprocedure 
doorlopen worden. Daarvoor dient dit 
wijzigingsplan. 

Waar kunt u het ontwerp-wijzigingsplan 
inzien? 
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 
29 augustus 2019 voor 6 weken ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 

1 te Heemstede. De openingstijden van 
het raadhuis vindt u links bij adressen en 
openingstijden. Het plan (verbeelding, regels 
en toelichting) kan digitaal worden ingezien 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met 
planidn: NL.IMRO.0397.WPHageveld 1-0101 en 
via bekendmakingen op www.heemstede.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
U kunt van 29 augustus tot en met 9 oktober 
2019 reageren. Zienswijzen met betrekking 
tot het ontwerp-wijzigingsplan kunt u zowel 
schriftelijk als mondeling indienen. Als u 
schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw 
zienswijze richten aan de gemeenteraad van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
U kunt uw zienswijze ook via een e-mail 
versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren of meer informatie, 
dan kunt u via bovenvermeld e-mailadres een 
afspraak maken met de heer R. Visser van de 
afdeling Ruimtelijk Beleid. 

Mogelijkheden voor het instellen van 
beroep 
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een 
zienswijze moet indienen als u het met het 
ontwerp-wijzigingsplan niet eens bent. U kunt 
namelijk niet in beroep bij de Raad van State 
tegen het later vastgestelde bestemmingsplan 
als u niet eerst uw zienswijze hebt ingediend, 
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden 
verweten.

Ontwerp-wijzigingsplan Hageveld 1 
ter inzage

In- en uitrit Raadhuisplein 8
Op 22 augustus 2019 heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek 

een in-en uitrit aan te leggen bij Raadhuisplein 
8, 2101HB in Heemstede.

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



Goud voor 14-jarige Heemsteedse 
schermster Ava Emanuel
Heemstede - De 14-jarige Ava 
Emanuel, jeugdschermster van 
HollandSchermen uit Heemste-
de, behaalde dit weekend de 1e 
plaats in de categorie - �oret on-
der 15 jaar - op de 10e editie van 
het ;In�ight Challenge’ in Duits-
land. Het toernooi in Bocholt was 
de afsluiting van een scherm-
kamp voor deelnemers uit zes-

tien landen. HollandSchermen 
behaalde een 2e podiumplaats 
in de categorie �oret jongens bo-
ven 15 jaar, met zilver voor Ash-
wan Yoemrati. 
Florettist Ava Emanuel kwam het 
toernooi eenvoudig door. Van de 
negen wedstrijden in de poolfa-
se verloor ze er maar een. Als 1e 
geplaatst op de ranglijst kreeg ze 
vrijstelling voor het tableau van 
32. Meer informatie op: 
www.hollandschermen.nl.

Beeld aangeleverd door Holland-
Schermen: Ava op toernooi.

“Vrouwen kunnen niet kaartlezen”, is een uitge-
sproken overtuiging van sommige mannen. Dat 
moet je natuurlijk met een grote korrel zout ne-
men.

Toch ontstaan in de vakanties onderweg tijdens 
het kaartlezen wel degelijk echtelijke discussies 
en ruzies tussen de man, die veelal gespannen 
en chagrijnig achter het stuur zit en een wanho-
pige echtgenote, dat met een landkaart ernaast 
ongewild spoorzoekertje speelt. En ja hoor, weer 
een afslag gemist: een ander stapje dichterbij 
naar de echtscheiding dat per kilometer gezet 
wordt. Niet echt de eindbestemming die je sa-
men wilt bereiken. 

Zo was het althans. Voor de juiste route hebben 
we tegenwoordig een Tom Tom of Google Maps. 
Nou ja, juiste route. De weg gaat hier ook met 
hobbels gepaard. Het is af toe meer een Dom 
Dom, die de neiging heeft op hol te slaan en je 
een verkeerde route aanmeet.

Vooral als je geen geupdate versie hebt. Sta je in-
eens in the middle of nowhere in een akkerveld, 
in plaats van de gezochte parkeergarage in het 
winkelcentrum. Zegt dat ding ook nog dood-
leuk: “Bestemming bereikt.” Maar ja, parkeren 
kun je dan in ieder geval. 

Google Maps maakt het soms helemaal bont. 
Alsof de duvel ermee speelt, word je over de weg 
geleid door een vrouwenstem.  Hoe krijgt Goog-
le het voor elkaar, vrouwen kunnen toch immers 
volgens sommigen geen kaartlezen? In het bui-
tenland spreekt ze de straatnamen al verkeerd 
uit. Ze stuurt je in eenrichting straten waar je niet 
in mag. Een dom blondje? Laatst in het centrum 
van Utrecht was bijna alles opgebroken en kerm-
de het Google-wicht alleen nog maar “Keer om”.  
Wat een drama. Google Maps moet zelf maar 
eens ommekeer teweegbrengen en wat meer 
aan de weg timmeren, anders is hun techniek 
alsnog een doodlopend spoor.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Keer om met die Dom Dom

Heemstede - De zomerpoëziewedstijd van de Heemsteder met Boekhandel Blokker 
is ten einde. De redactie mocht vele poëtische pareltjes ontvangen. Begin september 
maken we de winnaar bekend. Hierbij de laatste geselecteerde gedichten.

Binnenweg
Een dorp loopt leeg: we zien elkaar

over een paar weken weer. In de verte
wacht een kale berg, smacht een zee.
Stapels boeken en verwachtingen —

thuis komen ze nooit uit. Ginds heersen
andere wetten, zingt een vreemde taal:

het verhaal gaat dat je op vakantie
de beste versie van jezelf kunt zijn.

Totdat je na een dag of wat, je ogen
dicht onder de platanen op de piazza,

de bomen op de Binnenweg hoort ruisen.
Je plots ontdekt dat zonder zonnebril

croissants hier ook gewoon naar bakker
ruiken. Dan wordt het zacht tijd om

terug te keren. De avonturen mogen
in de ko�erbak. Het is goddank voorbij.

Rogier Cornelisse

Heemsteder en Blokker
Zomerpoëziewedstrijd ten einde

dit is dus zomer:
haast onmerkbaar trilt de lucht

en bijen gonzen
 

daar staat lavendel
in de zon en in de wind

intens is de geur
 

zomerse lichtheid
lange uren van geluk
de herfst is nog ver

 
zomerhaiku

de kracht van een beeld en dan
syllaben tellen

Marijke Heijloo

Warme dag
Vermomd als mijn drukbezocht zomerterras

Zag ik levendige slaap in alle ogen
Ieder vermaakte zich ongelogen

En viel samen met wat was

Bestuurbaar leek ons lot
Met tijd om te verdromen

Stilte verwoord om in te stromen
De cirkel ongecompliceerd als slot

Mijn ooglid knipperde even
Het samenzijn werd afgetekend

Ons gesmoes scheen ongehoord

Zonlicht dat de horizon deed leven
Werd mij ook aangerekend

’t was geniaal gestoord.
Hans Hoekendijk

Kamperfoelie met je geur
Tuin met je vogeltjes

Lucht met je licht
Weidsheid
Vreugde

Marion van der Horst

Zomerliefde
Hij is er weer mijn grote vrind
die me blij maakt als een kind

me in verwondering laat kijken
naar de zomer vol pracht

zon en wind met
hun inmense kracht

nemen mijn gedachten mee
naar dat kleine meisje,

spelend in de zee.
Ada Lodder

Op 21 augustus 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het organiseren 
van de intocht van Sint op de Van Merlenvaart 
op 16 november 2019 van 11.30 tot 12.45 uur.

Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Herfstlaan/Groenendaalkade (tussen Torenlaan 
en Valkenburgerlaan/Glipper Dreef ) en de 

Molenlaan (vanaf Zomerlaan) af te sluiten 
tussen 10.30 en 12.40 uur.

Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Verwijdering vaartuigen 
Vondelkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende vaartuigen 
verwijderd:
- Twee oranje rubberen opblaasboten, merk: 

Intex, in de Houtvaart, ter hoogte van 
Vondelkade 36 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 20 Verordening Openbaar 
water Heemstede, Onbeheerd drijvende 
vaartuigen. De toezichthouders als bedoeld in 
artikel 27 zijn bevoegd onbeheerde vaartui gen, 
die in openbaar water worden aangetroffen, 
te laten meren of in bewaring te laten nemen 
voor rekening en risico van de eigenaren of 
beheerders. De eigenaren van deze vaartuigen 
krijgen maximaal 13 weken om de vaartuigen 
op te halen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 6, het  vervangen van de 

pui en toevoegen portiek aan de winkel,  
wabonummer 448587, ontvangen 

 12 augustus 2019
- Binnenweg 196, realiseren erker aan 

de voorzijde,  wabonummer 450714, 
ontvangen 18 augustus 2019

- IJssellaan 1, plaatsen houten berging 
in achtertuin,  wabonummer 450717, 
ontvangen 18 augustus 2019

- IJssellaan 11, het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak,  wabonummer 450120, 
ontvangen 15 augustus 2019

- Ir. Lelylaan 6, het aanbrengen van een wifi-
antenne aan de gevel,  wabonummer 
448657, ontvangen 12 augustus 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Willem Pijperlaan 16, het plaatsen van 

een haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 438335, verzonden 

 23 augustus 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
- Camplaan 41, het wijzigen van de 

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

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Intocht Sint

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’.




