
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 september 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

Vergaderingen 
raadscommissies 

september

Heemstede

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: 
Prinses Beatrix Spierfonds

Welkom voor nieuwe 
inwoners Heemstede
Op zaterdag 14 september tussen 9.30 
en ongeveer 12.00 uur organiseert de 
gemeente een
kennismakingsbijeenkomst voor alle 
nieuwe inwoners van Heemstede.
Op deze jaarlijkse bijeenkomst vertelt 
burgemeester Astrid Nienhuis over 
de gemeente, stellen de wethouders 
zich voor en er is een korte film over 
Heemstede te zien. De nieuwe bewoners 
krijgen bovendien een rondleiding 
door het oude raadhuis en kunnen een 
informatiemarkt bezoeken. 
Vanaf ongeveer 11.30 uur start 
een fietsroute die leidt langs alle 
monumentale en groene schatten van 
Heemstede. Natuurlijk kunt u op deze 
Open Monumentendag ook op eigen 
gelegenheid de monumenten langs.

Ontmoetingsbijeenkomst met 
statushouders Heemstede-Bennebroek
Op zaterdag 7 september tussen 13.30 en 
16.00 uur organiseert Platform Vluchtelingen, 
in samenwerking met de gemeente, 
Vluchtelingenwerk en WIJ Heemstede een 
ontmoetingsbijeenkomst bij kinderboerderij 
’t Molentje in Wandelbos Groenendaal.
Iedereen is welkom om mee te doen deze 
middag. We ontvangen u met een drankje 
en een hapje. Er is een familiespeurtocht/
boswandeling om het bos en de 
kinderboerderij beter te leren kennen.
Wij hopen vooral ook veel statushouders met 
hun families en hun taalcoaches te mogen 

begroeten op deze typisch Hollandse plek in 
Heemstede! Deelname is gratis.

ID (uit)lenen of vervalsen kan betekenen dat je:
•  � jaar je paspoort kwijt bent (geen verre reis);
•  of een geldboete krijgt (daar gaat je spaargeld).

Eerlijk over je ID. 
Daar kom je verder mee.

Naturalisatiebijeenkomst voor 
nieuwe Nederlanders

Van links naar rechts: Veronique Weldon, Ahmad Salaymeh, Bianca da Silva Santos, Eyup Tütüncu 
(achter staat wethouder Sjaak Struijf )

Op donderdag 29 augustus 2019 zijn 
4 inwoners van Heemstede Nederlander 
geworden tijdens de naturalisatieceremonie. 

Dit is een welkomstbijeenkomst voor 
nieuwe Nederlanders die een aantal keer 
per jaar plaatsvindt.

Subsidie 
energiebesparing 
eigen huis
Overweegt u een grote duurzame 
verbouwing? Vraag dan de Subsidie 
energiebesparing eigen huis (SEEH) voor 
eigenaar én bewoner aan. Sinds deze week 
kunt u subsidie aanvragen als u in uw eigen 
woning minimaal twee energiebesparende en 
isolerende maatregelen treft.  
Voor voorwaarden en meer informatie kunt u 
terecht op www.rvo.nl 

Weet u nog niet precies wat er 
mogelijk is voor uw huis? 
Duurzaam Bouwloket helpt om de juiste 
keuzes te maken bij het verduurzamen van uw 
woning. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl 
Op maandag 7 oktober houdt de gemeente 
bovendien samen met Duurzaam Bouwloket 
een informatieavond voor eigenaren van 
jaren ’30-woningen. Binnenkort volgt meer 
informatie. Houd ook de Facebookpagina 
Duurzaam Heemstede in de gaten voor 
updates.



Vergaderingen raadscommissies september
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 10,11 en 12 september 2019. 
Al deze openbare vergaderingen zijn om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. 
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
10 september 
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Intrekking Beleidsnotitie Wet Bevordering 

IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar 
Bestuur Gemeente Heemstede (A)

- Raadsgesprek wenselijkheid en 
haalbaarheid vrijwillige vuurwerkvrije zones

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 
Paswerk en RegioRijder

- Ontwikkelingen participatie
- Langetermijnplanning
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
11 september
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Startdocumenten Deel Regionale 

Energiestrategie (DeelRES) IJmond 
en Zuid Kennemerland en Regionale 
Energiestrategie (RES) Noord Holland Zuid

- Verordening Rekenkamer en vergoedingen
- Aanvraag tot aanwijzing Stichting Lokale 

Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) als 
lokale publieke media-instelling voor 
Heemstede en Haarlem

- Uitwerking motie fi nancieel dashboard
- Verantwoording 2018, Werkplan en 

Begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam 
(MRA)

- 7de voortgangsrapportage ambtelijke 
samenwerking Bloemendaal en Heemstede

- Cofi nancieringsovereenkomst met 
ProRail uitbreiding fi etsenstalling station 
Heemstede-Aerdenhout

- Regionale energiestrategie
- Langetermijnplanning
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt 

Agenda raadscommissie Ruimte 
12 september
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Pontje Meermond, variantenstudie
- Camplaan 40, omgevingsvergunning 

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
- Rapportage verkeersongevallen Heemstede
- Terinzagelegging ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen + ontwerp-omgevings-
vergunning en aangaan verhaals-

 overeenkomst planschade seminarhotel 
 Mariënheuvel, Glipper Dreef 199
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffi  er, 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Handhavingsacties
Voornemen verwijdering fi etswrakken 
diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fi etsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en:
- Julianaplein, ter hoogte van 1: 
 een blauwe damesfi ets, merk Puch
- Binnenweg, ter hoogte van 77: een 
 creme/blauwe damesfi ets, merk Batavus
- Binnenweg, ter hoogte van 108: 
 een rode damesfi ets, merk Kopra
- Binnenweg, ter hoogte van 136: 
 een zwarte damesfi ets, merkloos
- Binnenweg, ter hoogte van 148: 
 een zwarte damesfi ets, merk Limit
- Binnenweg, ter hoogte van 153: 
 een blauwe damesfi ets, merk Peugeot
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: 
 een grijze damesfi ets, merk Gazelle, 
 een zwarte herenfi ets, merk Popa
- Händellaan, ter hoogte van 2: 
 een zwarte damesfi ets, merk Cortina, 
 een blauwe damesfi ets, merk Batavus, 
 een zwarte herenfi ets, merk Gary Fisher
- César Francklaan, ter hoogte van kruising 

Johan Wagenaarlaan: een blauwe herenfi ets, 
merk Melo

- Off enbachlaan, ter hoogte van 35-49: 
 een oranje damesfi ets, merk Montego
- Mozartkade, ter hoogte van Kwakelbrug: 

een zwarte damesfi ets, merk Sparta

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 4: 
 een turquoise damesfi ets, merkloos, 
 een blauwe damesfi ets, merk Redline, 
 een paarse damesfi ets, merk Montego, 
 een paarse damesfi ets, merk Sparta, 
 een grijs/groene damesfi ets, merk Kopp, 
 een zwarte damesfi ets, merkloos
- Pieter de Hooghstraat, ter hoogte van 9: 
 een grijze damesfi ets, merk Popal
- Pieter de Hooghstraat, ter hoogte van 10: 

een zwarte damesfi ets, merk Union
- Wasserij-Annalaan, ter hoogte van 55: 
 een blauwe herenfi ets, merk Gazelle, 
 een zwarte damesfi ets, merk Van Kingsburg
- Burgemeester van Lennepweg, 
 ter hoogte van hoek Koediefslaan: 
 een bruine damesfi ets, merk City Traveller

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fi etsen krijgen tot en 
met 18 september 2019 de gelegenheid 
hun fi ets van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fi ets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreff ende fi ets binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 
nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fi ets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fi ets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 

kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 

Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 30 augustus 2019 onderstaande 
fi etswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Blauwvink: 

een grijze damesfi ets, merk Kalkhoff , een 
zwarte damesfi ets, merk Batavus

- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Geelgors: 
een groene herenfi ets, merk Mondia

- Sportparklaan, ter hoogte van 
 N. Beetsschool: een grijze damesfi ets, 
 merk Gazelle
- Wilhelminaplein, ter hoogte van 2: 
 een zwarte damesfi ets, merk On the Road
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
 een zwarte damesfi ets, merk Elops, een rode 

herenfi ets, merkloos, een zwarte herenfi ets, 
merk Sparta, een blauwe herenfi ets, 

 merk Sparta

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.

Heemstede Loop
Op 26 augustus 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Sportsupport voor 
het houden van een hardloopevenement op 
27 oktober 2019 van 07.00 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 onderstaande straten af te sluiten op 
genoemde tijden.
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg 

t/m kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan 
van ca. 09.00 tot ca. 14.00 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van 
ca. 11.05 tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan in 
beide richtingen van ca. 12.05 tot ca. 12.15 
uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter 
hoogte van Sportparklaan/Glipper Dreef tot 
en met hoek Bosbeeklaan van ca. 12.05 tot 
ca. 12.15 uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 
uur

- De Bosbeeklaan en Burg. Van Rappardlaan 
van ca. 12.15 tot ca. 13.50 uur

- Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Clusiuslaan, Ritzema Boskade en 
Burgemeester van Doornkade van ca. 12.30 
tot ca. 14.00 uur

- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 tot ca. 14.20 
uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan 
van ca. 12.50 tot ca. 14.20 uur

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 tot ca. 14.20 uur. 

- De Voorweg, Achterweg, Meerweg en 
Meer en Boslaan zijn tussen ca. 10.30 en 
ca. 14.00 uur slecht bereikbaar in verband 
met hardlopers in de straten. In de Van 
Merlenlaan gaan de hardlopers over het 
fi ets-/voetpad tot aan de Vrijheidsdreef en 
wordt de rijweg van de Van Merlenlaan 
van het fi etspad afgescheiden door 
rood/wit lint. Waar het parcours van de 
Heemstede Loop wegen kruist wordt het 
verkeer (tijdelijk) tegengehouden door 
verkeersregelaars en waar mogelijk wordt 
het verkeer doorgelaten.

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Mastkade 1, dakvloer uitbouw gebruiken als 

balkon, wabonummer 452011, ontvangen 
21 augustus 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 196, realiseren erker aan de 

voorzijde van de woning, wabonummer 
450714, verzonden 27 augustus 2019

- Kerklaan 99 en 99A, het wijzigen van 
garagedeuren door raamkozijnen in 
de voorgevel, wabonummer 432580, 
verzonden 27 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’.

Ingetrokken omgevingsvergunning
- Binnenweg 196, realiseren erker aan de 

voorzijde van de woning, wabonummer 
423994. Deze vergunning is ingetrokken 
op 27 augustus 2019. Er is een nieuwe 
omgevingsvergunning verleend: zie boven.

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’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Camplaan 41, het wijzigen van de 

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

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

Omgevingsvergunningen

Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing in uw straat aankomt? 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

Melding 
Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend 
dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit hebben gedaan:
- Les Petits Kinderopvang, Cruquiusweg 

39ABD 
- V.O.F. De Dinkelhoeve, Herenweg 61 

De meldingen hebben betrekking op het 
oprichten of veranderen van de inrichting ter 
uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer. Neem voor meer informatie 
contact op met Omgevingsdienst IJmond via 
(0251) 26 38 63 of per e-mail info@odijmond.nl

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



Creatieve middag 
met Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdag 12 
en 26 septemberi de creatieve 
middag met Gaby Godijk, in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van 14-15.30 uur. 
Kosten € 3,- per middag.
 Heeft u nog bruikbare spullen 
als knutselmateriaal over. Graag 
even van tevoren bellen met de 
Molenwerf voor overleg welke 
materialen en wanneer deze ge-
bracht kunnen worden. Tel: 023-
5483831. 
De creatieve middag wordt geor-
ganiseerd door WIJ Heemstede 
en Ontmoetingscentrum Heem-
stroom.

Menu 
Formidable bij 
WIJ Heemstede
Heemstede - Op maandag 16 
september bereidt de kok van 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede een Me-
nu Formidable. Voor de maaltij-
den kunt u aan tafel tussen 17.15 
en 18 uur. De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen waar-
voor u reserveert. Kosten:  €11,50.  
Reserveren hiervoor kan tot uiter-
lijk 10 uur op de dag zelf, belt u 
hiervoor: 023- 5483828.

Workshop ’Leer uw iPhone kennen’
Heemstede - Op woensdag 18 
september vindt in de Luifel bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 96, de 
workshop ‘Leer uw iPgone ken-
nen’ plaats van SeniorWeb, tus-
sen 10-12 uur.
In deze workshop leert u omgaan 
met de iPhone van Apple. Alles 
om de basis van dit apparaat on-
der de knie te krijgen komt aan 
bod: berichten versturen, bellen, 
e-mailen, surfen op internet en 
apps gebruiken. 
Carin Leuven, vrijwilliger van Se-
niorWeb Haarlem, helpt u op 
weg. 
Kosten € 5,-. Aanmelden bij WIJ 
Heemstede 023-5483828 of 023-
5288510, of via:
info@wijheemstede.nl.

Het Dolhuys open tijdens restauratie
Haarlem - Ooit een rondleiding 
gehad in een museum dat wordt 
verbouwd? Kom dan op zaterdag 
14 september van 11-17 uur tij-
dens de Open Monumentendag 
naar het Dolhuys op  de Schoter-
singel 2 in Haarlem. Het museum, 
dat sinds april gesloten is wegens 
renovatiewerkzaamheden, opent 
voor deze speciale dag haar deu-
ren. Het publiek wordt door pro-
fessionele gidsen rondgeleid en 
krijgt een uniek kijkje achter de 
schermen.

De geschiedenis van het Dolhuys 
begon 700 jaar geleden toen 
er een gemeenschap werd ge-
sticht voor de opvang van lepro-
zen. Zij woonden in kleine huisjes 
rond een kerkje, de St. Jacobska-
pel, waar nu het museumcafé is 
gevestigd. In de eeuwen daarna 
heeft het complex altijd een zorg-
functie gehad. Het bood onder-
dak aan ‘melaatsen, gekken, on-
aangepasten, alcoholici, hoeren 
met syfilis, dementerende oude-
ren, zwervers en mensen in cri-
sis’. Daarvoor moest het complex 
steeds worden aangepast en uit-
gebreid, wat goed te zien is in de 
structuur van het gebouw.

 Veertien jaar geleden is het Dol-
huys, museum van de geest ge-
opend. Een museum dat streeft 
naar een inclusieve samenleving 
door het in beeld brengen van de 
mens in al haar facetten en het ter 
discussie stellen van stereotype 
beelden om zo een bijdrage te le-
veren aan erkenning, waardering 
en begrip voor mensen.

Het museum, dat sinds april ge-
sloten is wegens renovatiewerk-
zaamheden, opent tijdens Open 
Monumentendagen haar deuren. 
Het publiek wordt door professi-
onele gidsen rondgeleid en krijgt 
een uniek kijkje achter de scher-
men. Ook medewerkers van de 
bouw en restauratie staan klaar 
met uitleg.

Zorgzaal  (1463) gedurende restauratiewerkzaamheden (foto aangele-
verd door het Dolhuys).

Buitententoonstelling 
Historische Grand Prix
Zandvoort - Op zaterdag 7 sep-
tember om 14 uur wordt de bui-
tententoonstelling op de Boule-
vard de Favauge geopend.  
Op het Circuit Zandvoort vindt in 
het weekend van 6, 7 en 8 sep-
tember de Historische Grand Prix 
plaats. Ook worden er randacti-
viteiten georganiseerd zoals de 
Classic Car parking op de Boule-
vard en de spectaculaire Car pa-
rade op zaterdagavond. Er vindt 
op deze zaterdag ook een mu-
zikaal optreden in het centrum 
plaats. Kortom, er is veel te doen 
rondom dit belangrijke racesport 
event.
In het Zandvoorts Museum de 
tentoonstelling over de Grand 

Prix van 1952 met de eerste Ne-
derlandse F1 coureurs, Dries van 
der Lof en Jan Flinterman. Ook 
voor de Zandvoortse coureur 
Wim Loos is speciale aandacht. 
Het museum is tot 22 uur open 
tijdens de Parade in het centrum 
op 7 september. Deze tentoon-
stelling loopt door tot  3 novem-
ber. 
Fotograaf Chris Schotanus van 
Essay produkties is jarenlang een 
van de vaste fotografen van het 
circuit en heeft een indrukwek-
kende serie samengesteld in het 
kader van de Historische Grand 
Prix in Zandvoort.
Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Werk van Chris Schotanus (foto’s aangeleverd door Zandvoorts Museum).

Wintertennis 
JVV zoekt leden
Haarlem - Per 1 oktober start 
het wintertennis voor 50-plus-
sers weer bij JVV in de Fablohal, 
op maandag- en/of vrijdagmid-
dag van 14 tot 16 uur. Het sei-
zoen loopt tot 1 april en er wordt 
getennist op een redelijk level. 
In 2020 hoopt JVV 30 jaar te be-
staan, en daarom zoekt zij nog 
wat extra leden op de baan, in 
aanloop naar het komende ju-
bileum jaar. Interesse? Mail dan 
naar: jvv.secr@ziggo.nl of bel 
5287990, Louise de Graaf.

Vocal group 
Harlem Jive zoekt 
nieuwe leden
Haarlem - Vocal group Harlem 
Jive is opzoek naar nieuwe koor-
leden M/V. Kom naar onze open 
repetities op maandag 16 of 23 
september.
Mail naar: info@harlemjive.nl  of 
kijk op www.harlemjive.nl.

Je kent het wel, je hebt ’s ochtends haast en dan ontbijt je nau-
welijks. Meteen rijden naar je werk, waar je op tijd bij een verga-
dering en presentatie moet zijn.
Hè, hè, gehaald. Snel een lauwe koffie in je mik, die al urenlang 
in een ranzige thermoskan zit, waarin de bacteriën een enthou-
siaste quickstep dansen op de noten van ziektekiemen sinds die 
gezet is.

Tijdens de presentatie vallen er vele stiltes, die opgevuld wor-
den door jouw knorrende maag. Niet een keer, nee er wordt 
voortdurend achtereen een concert van een opgeblazen maag- 
en krampgeluiden gemusiceerd.
Iedereen draait zich om en kijkt dan door zijn leesbrilletje jou 
doordringend aan, gênant gewoon. Nog een uur volhouden tot 
de lunch…. oh wat erg.

En dan die presentatie, die ongelooflijk saai en levenloos wordt 
gebracht. Villa Vreugdeloos. Daar had ik snel mijn buik van vol. 
En dat had mijn maag allang luid en duidelijk kenbaar gemaakt.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Buikspreken
Voetganger 
geschept in 
Zandvoort
Zandvoort - Een oudere man is 
dinsdagmiddag 3 september ge-
wond geraakt bij een aanrijding 
op de Thorbeckestraat. Rond 
11.45 uur wilde de man over-
steken toen hij in botsing kwam 
met de naderende auto. De man 
kwam hard op de vooruit terecht 
waardoor een flinke barst ont-
stond

De man is met een hoofdwond 
naar het ziekenhuis gebracht. 

 De auto is tijdelijk bij het Holland 
Casino gestald en wordt wegge-
sleept door een berger. Het overi-
ge verkeer is via het Badhuisplein 
omgeleid.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

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’.




