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Heemstede

Meld grote evenementen in 2020
vóór 1 november bij de gemeente
Bent u in 2020 van plan een groot
en mogelijk risicovol evenement in
Heemstede te organiseren? Meld dit dan
vóór 1 november 2019 bij de gemeente.

Raadsdiscussie
Metropoolregio
Amsterdam
Vragen aan de
gemeente?

Uw evenement wordt dan beoordeeld
en geplaatst op de regionale
evenementenkalender. Hulpdiensten,
als brandweer, politie en Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR), hebben zo een overzicht met de
grote evenementen die in de regio worden
georganiseerd en kunnen advies geven over
de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

Evenementenkalender vastgesteld
in december
In december 2019 stellen de gemeenten
een regionale evenementenkalender vast.
Dit betekent dat alleen de datum van het
aangemelde evenement vaststaat. Hierna
kunt u een vergunning voor het evenement
aanvragen bij de afdeling Algemene en
Juridische Zaken van de gemeente. Staat uw
evenement niet op de kalender, dan kan het
zijn dat uw evenement op de door u gewenste
datum niet door kan gaan.
Meldingsformulier aanvragen
Stuur een e-mail naar postbusAJZ@heemstede.nl
om een meldingsformulier Evenementen aan te
vragen.

Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Werkvoorbereider
Verkeer en Wegen
(36 uur/ schaal 8)

Beleidsmedewerker/
projectleider
ruimtelijke ordening
(32 uur/ schaal 11)
Bekijk deze vacatures op
werkenbijheemstede.nl/vacatures

Adresgegevens en
openingstijden

Raadsdiscussie over
Metropoolregio
Amsterdam (MRA)

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

Uitgelicht: Textielinzameling in
Heemstede
Welke soorten textiel kan ik inleveren voor
hergebruik?
Textiel is niet alleen kleding, maar ook
handdoeken, dekens, lakens, knuffelberen,
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 knuffelbeer met maar één oog.
Welk textiel is niet herbruikbaar?
Sterk vervuild en/of nat textiel met verfvlekken

Op 19 september houdt de gemeenteraad
een open bijeenkomst waar u als inwoner kunt
inspreken over de volgende onderwerpen:
mobiliteit, duurzaamheid, ruimte voor werken
en landschappelijke kwaliteit. Daarna kunt
u de discussie tussen raadsleden over deze
onderwerpen bijwonen.
Kijk voor meer informatie over de actuele
vraagstukken in de agenda op Internet:
gemeentebestuur.heemstede.nl en
klik op de ‘kalender’ op ’19 september’ of
zie de bekendmaking verderop in deze
HeemstedeNieuws.

Verwijdering fietswrakken
diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Willem Klooslaan, ter hoogte van
halte Koediefslaan:
een grijze damesfiets, merk Batavus
- Laan van Bloemenhove, ter hoogte
van hoek Zandvoortselaan:
een grijze herenfiets, merk B’Twin
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 8c:
een zwarte damesfiets, merk Batavus,
een zwarte damesfiets, merk Decathlon
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 59:
een roze damesfiets, merk Batavus,
een grijze herenfiets, merk Batavus
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 169:
een bruine damesfiets, merk Sparta,
een witte damesfiets, merk Royal,
een witte herenfiets, merk Van Moof,
een grijze damesfiets, merk BSP
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 179:
een zwarte herenfiets, merk Kona
- Orchideeënlaan, ter hoogte van 1:
een zwarte damesfiets, merkloos
- Meijerslaan, ter hoogte van 260:
een zwarte damesfiets, merkloos,
een zwart/grijze damesfiets, merk Ranger,

een grijze damesfiets, merk Sparta,
een blauwe damesfiets, merk Gazelle,
een groene damesfiets, merk Gazelle,
een witte damesfiets, merk On the Road,
een bruine damesfiets, merk Birmingham,
een groene herenfiets, merk Gazelle,
een zwarte damesfiets, merk Melo
Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 25 september 2019 de gelegenheid hun
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat
verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt de fiets 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 fiets
ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten bij de milieustraat van Meerlanden,
Cruquiusweg 47 te Heemstede
Hebt u vragen over deze publicatie? Neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

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:
Nierstichting

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op
www.heemstede.nl/werkaandeweg
Scan de QR-code

over
erkzaamheden?

ww.heemstede.nl/
de weg

en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Agenda raadsdiscussie
over Metropoolregio
Amsterdam (MRA)
De gemeenteraad houdt op 19 september om
20.00 uur een openbare bijeenkomst over de
MRA in de Burgerzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd
bij hierbij aanwezig te zijn.
Agenda raadsdiscussie MRA
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Mobiliteit
- Duurzaamheid
- Ruimte voor werken en
landschappelijke kwaliteit
- Conclusie

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 19 september 2019 in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen een besluit tot
uitschrijving uit de BasisRegistratie
Personen (niet openbaar)

20.30 uur: bezwaar tegen het intrekken van
een ligplaatsvergunning (openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen het afwijzen van
een verzoek tot aanpassen van
een akoestisch rapport en maatwerk
met betrekking tot het Oude Slot
(openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via
gemeentebestuur.heemstede.nl
Neem voor meer informatie telefonisch
contact op met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Leidsevaartweg 15 Heemstede
Op 16 januari 2019 heeft de Omgevingsdienst
IJmond een aanvraag ontvangen voor een
veranderingsomgevingsvergunning (op
grond van artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) van A.W.
Mense Groen B.V., voor de inrichting op het
perceel Leidsevaartweg 15 te Heemstede.
De verandering betreft het intrekken van het
gebruik van een LPG-tankstation. De directeur
van Omgevingsdienst IJmond is namens het
college van B&W van Heemstede van plan de

gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
Inzage ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van
12 september tot 24 oktober 2019:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt
u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
een telefonische afspraak maken via
(0251) 26 38 63
- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het gemeentehuis in

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)
Zienswijze geven
U kunt tot 24 oktober 2019 uw schriftelijke of
mondelinge zienswijze geven aan de directeur
van Omgevingsdienst IJmond via:
- info@odijmond.nl
- Postbus 325, 1940AH Beverwijk
- (0251) 26 38 63

Omgevingsvergunningen

U kunt uw visie kenbaar maken
Tijdens de raadsdiscussie mag u uw visie en/of
mening geven door gebruik te maken van het
spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden
bij commissiegriffier Frank Wilschut via
telefoonnummer (023) 548 56 37 of per e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

Toestemming
aanleg in/uitrit
Het college van B&W heeft goedkeuring
verleend aan verzoeken om een in/uitrit
aan te leggen bij de volgende percelen in
Heemstede:
- Jeroen Boschlaan 4, 2102AV
(29 augustus 2019)
- Zomerlaan 27, 2103 AH
(5 september 2019)

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Amstellaan 17, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 453235, ontvangen
24 augustus 2019
- Franz Lehárlaan 100, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 453652, ontvangen
26 augustus 2019
- Kennemeroord 1 t/m 38, het kappen van
2 bomen, wabonummer 455702,
ontvangen 28 augustus 2019
- Troelstralaan 47, het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 455316, ontvangen
28 augustus 2019
- Zandvoortselaan 133, het plaatsen van
een dakopbouw voor een extra woning
en aanpassing van het trappenhuis,
wabonummer 455040, ontvangen
28 augustus 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- César Francklaan 43 het uitbreiden van

de eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 397819, verzonden
3 september 2019
- Hageveld 84 + 100, het plaatsen van een
markies, wabonummer 444790,
verzonden 3 september 2019
- Landzichtlaan 78, een opbouw op de eerste
verdieping/verhogen kap, wabonummer
435334, verzonden 2 september 2019

en achtergeveldakvlak, wabonummer
447341, ontvangen 8 augustus 2019
- Zandvoorter Allee 7, het plaatsen/
vervangen van een dakkapel op het vooren achtergeveldakvlak, wabonummer
447488, ontvangen 8 augustus 2019
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw van
3 woningen en een winkel, wabonummer
423352, ontvangen 18 juni 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’.

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

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Ir. Lelylaan 6, het aanbrengen van een wifiantenne aan de gevel van het Oude Slot,
wabonummer 448657, ontvangen
12 augustus 2019
- Strawinskylaan t.h.v. nr. 40, het vervangen
van de brug in het IJsbaanpad,
wabonummer 444296, ontvangen
31 juli 2019
- Zandvoorter Allee 5, het plaatsen/
vervangen van een dakkapel op het voor-

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Strawinskylaan t.h.v. nr. 40, het vervangen
van de brug in het IJsbaanpad,
wabonummer 444296, ontvangen
31 juli 2019

-

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

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).

COLUMNITEITEN

Dwaze dagen
Van 1984 tot en met 2015 was het ieder jaar raak in oktober: koopjesjagen tijdens de Drie Dwaze Dagen van
de Bijenkorf. Lieve medelandgenoten: in werkelijkheid konden de dwaze
dagen het trieste maar ware toneel vormen van oerdriften en onhebbelijkheid, overgoten met vette sauzen van
asociaal en ordinair. Oftewel dwaasheid
in optima forma.

Drie dagen lang kwamen er veel aasgieren uit het hele land als vliegen op deze honing van dure merken af, om in de
Bijenkorf hun slag te staan. Deze groep
zag je de rest van het jaar nooit in het
warenhuis.
Ik heb vroeger tijdens deze dagen daar
nog gewerkt in Amsterdam, die de
Bijenkorf in deze wirwar van koopchaos, opgefokt met een teveel aan hebberigheid subiet in een wespennest veranderde.

-

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.

Zo moesten op zo’n dag twee vrouwen door het winkelpersoneel uit elkaar gehaald worden, omdat ze elkaar in de haren gevlogen waren
en vochten om de laatste jas van
het gerenommeerde en chique Italiaanse merk Dolce & Gabbana. Dat
verliep niet bepaald met de ‘mantel der
liefde’.
Deze twee voldeden werkelijk aan de
omschrijving ‘viswijf’, zonder dat je
de betekenis in het woordenboek erop hoefde na te slaan. “Ik zag hem het
eerst!” beet de een in een te vaak ge-

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’.

wassen en veel te strakke legging met
een geverfde mahoniekop de ander
toe, “Nee ikke!” schreeuwde de ander
onder vlekkerige tattoos en een uitgroei van hier tot in de Kalverstraat. Geflankeerd door een vocabulaire, dat ook
de taal ‘Nederlands’ scheen te zijn en
waarvan mijn collega met zijn zakdoek
het schaamrood van zijn kaken moest
deppen.
Beide vrouwen trokken wild aan
een mouw van de jas en… ja hoor:
scheur! Ineens zaten we met twee
exemplaren van de jas. Probleem

van de laatste jas opgelost, hij kon alleen niet meer gedragen worden.
‘Dolce’ was in een klap zuur geworden. Geen mouw meer aan te passen.
Afschrijven die hap.
Wij konden ons er geenszins om bescheuren: de beveiliging moest eraan
te pas komen om dit ‘hoogstaande en
stijlvolle duo’ resoluut uit de winkel te
verwijderen.
Dwaze dagen: koopjesjagers die dus
zichzelf publiekelijk in de uitverkoop
zetten.
Bart Jonker

