
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 augustus 2020

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingtijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 -13.00 uur
Woensdag van 8.30 -17.00 uur
Donderdag van 8.30 – 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 – 13.00 uur

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

Heemstede

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Neem een kijkje in de showroom 
van Duurzaam Bouwloket
Wilt u advies over energiezuinig en duurzaam 
wonen? Of bent u nieuwsgierig naar de laatste 
ontwikkelingen om comfortabel en prettig 
te wonen? Kom dan op dinsdag 1 september 
naar de mobiele showroom van Duurzaam 
Bouwloket. Van radiatorfolie en ledlampen 
tot warmtepompen en infraroodpanelen: de 
mobiele showroom van Duurzaam Bouwloket 
laat zien wat allemaal mogelijk is. Al met al 
kleine maatregelen, zoals het aanbrengen van 
isolatiemateriaal of het beter gebruiken van de 
verwarming. Zo kunt u op uw energieverbruik 
besparen. Ook kunt u hier informatie krijgen 
over zonnepanelen of een warmtepomp. 

Gratis energieadvies en 
energiebesparende maatregelen
In de showroom is een adviseur van Duurzaam 
Bouwloket aanwezig. Het Duurzaam 
Bouwloket is het onafhankelijk adviesloket 
van gemeente Heemstede. Daarnaast zijn 
verschillende vrijwilligers aanwezig van de 
lokale coöperatie HeemSteeds Duurzamer 
voor adviezen over energiebesparing. U 
kunt ter plekke ook een gratis advies-op-
maatgesprek aanvragen. Samen met een 
getrainde energiecoach van HeemSteeds 
Duurzamer bespreekt u de mogelijkheden 

om tot een energiezuinig, comfortabel en 
duurzaam huis te komen.

Eerste bezoek mobiele 
showroom aan Heemstede
De showroom staat op 1 september tussen 
13.00 en 18.00 uur voor het eerst op het 
voetbalveldje aan de Fazantenlaan in de wijk 
de Glip (waar ‘s avonds ook de wijkwandeling 
gehouden wordt). Daarna komt u de bus op 
verschillende locaties in Heemstede tegen. 

Heemsteeds Duurzamer zoekt enthousiaste 
inwoners en ondernemers die willen helpen met 
het verduurzamen van Heemstede. Meld u ook 
aan als energiecoach! Kom voor meer informatie 
1 september langs in de showroom of stuur een 
e-mail naar: wonen@heemsteedsduurzamer.nl

Overlastspreekuur 
3 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 en gemeente 
zijn hierbij vertegenwoordigd. 

Het eerstvolgende spreekuur is op 
donderdag 3 september tussen 
14.00-15.00 uur. Ook deze keer in 
De Princehof op Glipperweg 57. 
U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
U kunt vrij inlopen. Lees meer over 
buurtbemiddeling in Heemstede op 
www.meerwaarde.nl

Onderzoek naar mogelijke verhuizing 
Nicolaas Beetsschool naar SEIN-terrein
De gemeente en schoolbestuur Twijs 
onderzoeken of de Nicolaas Beetsschool kan 
verhuizen naar het Lorentz de Haas-gebouw 
op het terrein van SEIN aan de Achterweg. 
Eigenlijk is het plan dat op de huidige plek 
van de Nicolaas Beetsschool een nieuw 
schoolgebouw komt. Zo is het opgenomen 
in het Integraal Huisvestingsplan voor de 
basisscholen. Maar als de school kan verhuizen 
naar het Lorentz de Haas-gebouw zou dit 
een mooie nieuwe functie zijn voor een 
gemeentelijk monument dat nu leeg staat. De 
komende maanden wordt onderzocht wat de 
kosten zijn van de verhuizing en of dit haalbaar 
is. Het streven is dat de gemeenteraad hierover 
in december 2020 een besluit kan nemen.

Nieuwe functie voor monument
Voor een verhuizing naar het Lorentz de Haas-
gebouw is een grondige renovatie nodig. 
Waarschijnlijk moet er ook nieuwbouw komen 
op de plek van de huidige naastgelegen 
polikliniek. Voordeel van een verhuizing 
naar het Lorentz de Haas-gebouw is dat een 
gemeentelijk monument dat nu leeg staat 
wordt opgeknapt en weer een functie krijgt, 

niet alleen als school maar ook voor de wijk. Dit 
kan een aanwinst zijn voor de omgeving.

Wissellocatie
Als de Nicolaas Beetsschool inderdaad 
verhuist, dan kan het huidige gebouw aan de 
Sportparklaan dienst doen als wissellocatie 
voor de basisscholen in Heemstede. De 
gemeenteraad heeft in december 2019 
het IHP-plan vastgesteld voor een grote 
opknapbeurt van de 10 Heemsteedse 
basisscholen in de komende 20 jaar. Doel 
daarvan is de schoolgebouwen geschikt 
te maken voor onderwijs in de komende 
decennia. Maar ook om de panden duurzamer 
te maken, waardoor ze minder energie 
verbruiken, en om ze een wijkfunctie te geven 
zodat er ook andere activiteiten dan alleen 
onderwijs kunnen plaatsvinden. Tijdens de 
verbouwing van een school moeten docenten 
en leerlingen tijdelijk uitwijken naar een 
wissellocatie. Hiervoor heeft de gemeente 
het leegstaande gebouw aan de Kerklaan 61 
beschikbaar. Voor sommige basisscholen is dit 
pand niet groot genoeg, terwijl de Nicolaas 
Beetsschool wel voldoende ruimte biedt.

Workshop ‘Regels 
en grenzen stellen’ 
Op dinsdag 29 september van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een workshop over regels en grenzen. 
Deze workshop is voor ouders met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De bijeenkomst 
vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. 

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop 
hun kind(eren) niet luisteren. Het is normaal 
dat kinderen grenzen uitproberen, maar 
ze moeten ook leren om te gehoorzamen. 
Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. 
Hoe kunnen ouders omgaan met lastig gedrag 
zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en leer 
je kinderen om op een positieve manier mee 
te werken.

Deze gratis workshop is interactief en voor een 
groep van maximaal 12 ouders. De presentatie 
van de workshopleider wordt afgewisseld met 
fi lmpjes en oefeningen. Ouders worden tijdens 
de workshop aan het denken gezet over hun 
eigen manier van opvoeden en maken een 
opvoedaanpak, die thuis in de praktijk kan 
worden gebracht. Meer weten of inschrijven? 
Ga naar www.cjgheemstede.nl.

Woensdag 2 september 9.30 tot 12.00 uur
Eerste inloopspreekuur werkgroep 
Toegankelijkheid Heemstede
Hoe maken we Heemstede ook voor mensen 
met een handicap zo toegankelijk mogelijk? 
De werkgroep Toegankelijkheid Heemstede 
adviseert de gemeente hierover. Zo willen de 
gemeente en werkgroep samen bereiken dat 
iedereen goed kan meedoen in Heemstede; 
jong en oud, met of zonder een handicap. 
De werkgroep houdt elke eerst woensdag 
van de maand een inloopspreekuur. De 
eerstvolgende inloop is op woensdag 
2 september van 9.30 tot 12.00 uur in Plein1 
(overloop op de 1e etage, links van de lift) op 
Julianaplein 1.

Contact met de werkgroep
De werkgroep Toegankelijkheid Heemstede 
hoort graag waar u zoal tegenaan loopt. Heeft 

u een klacht, een opmerking, een suggestie of 
een reden voor een pluim, laat dit dan aan de 
werkgroep weten. Dat kan op 2 manieren:
- via e-mail: contact@

werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl
- tijdens het maandelijkse inloopspreekuur

Spreekuur alleen voor algemene 
aandachtspunten
De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede 
behandelt geen individuele klachten/
situaties. De werkgroep inventariseert alle 
aandachtspunten en koppelt deze met 
regelmaat terug aan de gemeente. Vervolgens 
houdt de werkgroep een vinger aan de pols 
bij de gemeente met als doel de situatie te 
verbeteren.

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
Valkenburgerlaan 
•	 Valkenburgerlaan,	ter	hoogte	van	69:	1	

hemelboom (Ø 30-40 cm, boom is dood 
en wordt zo spoedig mogelijk verwijderd 
na publicatiedatum. Herplant volgt op een 
andere locatie)

Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Digitale bijeenkomst 
in Heemstede over de 
concept-Regionale 
Energie Strategie (RES)
Op woensdag 2 september om 20.00 uur 
houdt de gemeente Heemstede een digitale 
bijeenkomst om u de gelegenheid te geven 
suggesties, ideeën en wensen over de 
concept Regionale Energie Strategie (RES) aan 
de gemeenteraad kenbaar te maken. Eind 
september vergadert de gemeenteraad over 
dit onderwerp. Aanmelden voor deze digitale 
bijeenkomst kan tot uiterlijk 31 augustus via 
het inschrijff ormulier in het nieuwsbericht over 
de concept-RES op www.heemstede.nl .



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’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt? 
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

Ontwerp-actieplan 
geluid Heemstede 
2018-2023
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken bekend dat 
zij een ‘ontwerp-actieplan geluid’ hebben 
vastgesteld als bedoeld in artikel 11.12 Wet 
milieubeheer. 
De verplichting tot het opstellen van een 
Actieplan geluid is opgenomen in de Wet 
milieubeheer en vloeit voort uit de Europese 
Richtlijn Omgevingslawaai. Het actieplan is 
gebaseerd op de geluidsbelastingkaarten over 
het jaar 2016 die in 2017 zijn vastgesteld door 
het college. Deze kaarten geven inzicht in de 
geluidsbelastingen van weg-, rail-, industrie- 
en luchtvaartlawaai. Het Actieplan is gericht 
op de evaluatie en het beheersen van het 
omgevingslawaai waaraan mensen worden 
blootgesteld. Tegen de vaststelling van het 
definitieve actieplan geluid is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.
Het ‘ontwerp-actieplan geluid Heemstede 
2018-2023’ ligt van 26 augustus tot en met 
7 oktober 2020 ter inzage via Overheid.nl. 
Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede, onder vermelding van 
‘Zienswijze Ontwerp-actieplan geluid’.

Evenementen-
vergunning Bosfairs 
Groenendaal
Op 20 augustus heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Launique 
Events voor het houden van bosfairs op 
de Burgemeester van Rappardlaan op 
5 september en 10 oktober 2020 van 11.00 
tot 17.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 van 
de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Burgemeester van Rappardlaan (tussen de 
Sparrenlaan en het parkeerterrein tegenover 
de kinderboerderij) af te sluiten op genoemde 
data tussen 07.00 en 19.00 uur. Er zijn diverse 
maatregelen getroffen in het kader van 
corona. Een van de maatregelen is dat er 
eenrichtingsverkeer is ingesteld. Dat betekent 
dat de looprichting voor bezoekers loopt 
vanaf de kinderboerderij naar restaurant 
Groenendaal. Via het looppad aan de 
achterzijde van de kramen (kramen staan 
aan 1 zijde van de weg) is de looprichting 
van restaurant Groenendaal naar de 
kinderboerderij. 
Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	11B,	het	plaatsen	van	een	

rolluik, wabonummer 671658, ontvangen 
 17 augustus 2020
•	 Borneostraat	55,	het	uitbreiden	van	de	

eerste verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 666575, ontvangen 

 10 augustus 2020
•	 Esdoornkade	28,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 667405, ontvangen 

 11 augustus 2020
•	 Leidsevaartweg	t.h.v.	73,	herstel-	en	

onderhoudswerkzaamheden te verrichten 
aan verschillende gebouwen van 
drinkwaterproductielocatie Leyduin, 
het vervangen van gevels en daken van 
gebouwen en toebehoren, wabonummer 
668717, ontvangen 13 augustus 2020

•	 M.	Bolstraplein	12,	het	plaatsen	van	
een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 666635, ontvangen 

 10 augustus 2020
•	 Professor	Asserlaan	7,	het	plaatsen	van	

een fietsenhok, wabonummer 666628, 
ontvangen 10 augustus 2020

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

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	11B,	het	plaatsen	van	een	

rolluik, wabonummer 671658, verzonden 
 18 augustus 2020
•	 Camphuysenlaan	17,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 649008, verzonden 20 
augustus 2020

•	 Herfstlaan	3,	het	kappen	van	10	bomen;	
Zomereik, witte paardenkastanje, 
Zwarte den, Moseik, Zoete kers, Spar, 3 
Ratelpopulieren, Ruwe berk, wabonummer 
660870, verzonden 17 augustus 2020

•	 Jan	Miense	Molenaerplein	8,	het	
gebruik van het pand t.b.v. woonfunctie, 
wabonummer 637915, verzonden 

 20 augustus 2020
•	 Professor	Asserlaan	7,	het	plaatsen	van	

een fietsenhok, wabonummer 666628, 
verzonden 21 augustus 2020

•	 Van	der	Horstlaan	1,	het	plaatsen	van	een	
voordeurluifel, wabonummer 649560, 
verzonden 17 augustus 2020

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
•	 César	Francklaan	41,	het	uitbreiden	van	

de eerste verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 647835, ontvangen 10 juli 
2020

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

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
•	 César	Francklaan	41,	het	uitbreiden	van	

de eerste verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 647835, ontvangen 10 juli 
2020

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
•	 Franz	Lehárlaan	59,	het	uitbreiden	van	het	

woonhuis aan de voorgevel, wabonummer 
636939, ontvangen 25 juni 2020

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




