
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 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

Vergadering 
gemeenteraad 
26 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: 
HandicapNL

Op zaterdag 14 september organiseerde de 
gemeente Heemstede traditiegetrouw de 
‘Nieuwe inwonersdag’. Burgemeester Astrid 
Nienhuis ontving zo’n 150 nieuwkomers in 
het raadhuis. Tijdens de presentatie in de 
Burgerzaal ging ze in op alles wat Heemstede 
zo bijzonder maakt op het gebied van wonen, 
werken en recreëren. De culturele markt in de 

publiekshal bood mogelijkheden om met elkaar 
in gesprek te gaan, maar ook met wethouders, 
gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties. Ter afsluiting 
kregen belangstellenden een rondleiding door 
het raadhuis of kon worden deelgenomen 
aan een fi etstocht langs monumenten een 
duurzame initiatieven.

Van 23 tot en met 27 september houdt de Koninklijke Landmacht een oefening op het 
terrein van Waternet aan de Leidsevaartweg in Heemstede. Mogelijk ziet u in de buurt van 
het oefenterrein legervoertuigen op de openbare weg. Daarnaast wordt wacht gelopen 
rond het terrein en bij de ingangen. De aanwezigheid van militairen heeft te maken met 
deze oefening.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
organiseert workshop ‘Regels en grenzen’
Op woensdag 2 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede een workshop ‘Regels en grenzen. 
Deze gratis bijeenkomst is voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

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.
De workshop is interactief en voor een 
groep van maximaal 12 ouders. 
Kijk voor meer informatie en inschrijving 
op www.cjgheemstede.nl

Wat doet 
Meerlanden met uw 
ingeleverde glas?
Bont, wit en groen glasafval levert u 
zoveel als mogelijk op kleur in en wordt 
daarna naar de Nederlandse glasfabrieken 
gebracht. Het glas wordt daar 
schoongemaakt en gerecycled tot nieuw 
glas zoals glazen fl essen en potten.
Glazen potten mag u inleveren mét 
plastic of blikken deksels. Maar beter is 
het natuurlijk om de plastic deksels bij 
het plastic te gooien. Niet al het glas kan 
worden gerecycled omdat de stoff en die 
in dat glas zijn verwerkt dan in het nieuwe 
glas terecht zouden komen. Denk aan 
loodoxide in kristalglas en fl uor in opaal 
glas.

Wel in de glasbak
- Wijnfl essen
-  Bierfl essen
- Overige fl essen
- Potten en potjes
- Crèmepotjes van doorzichtig glas
- Deodorantrollers van glas
- Parfumfl esjes, ook monstertjes

Niet in de glasbak, maar bij het 
restafval of naar de milieustraat
- Gebroken ruiten
- Spiegels
- Aardewerk
- Kristalglas
- Lampen
- Opaal glas, ondoorzichtig wit glas
- Vuurvast glas, zoals ovenschalen
- Drinkglazen

Oefening Landmacht op terrein Waternet

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 
26 september 2019 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Beëdiging tijdelijk raadslid D66 (onder 

voorbehoud van afronding procedure)
- Vaststellen agenda raadsvergadering 26 

september 2019
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Startdocumenten Deel Regionale 

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

Hamerpunten:
- Intrekking Beleidsnotitie Wet Bevordering 

IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar 
Bestuur Gemeente Heemstede

- Aanvraag tot aanwijzing Stichting Lokale 
Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) als 
lokale publieke media-instelling voor 
Heemstede en Haarlem

Overige punten:
- Benoemingen commissievoorzitters
- Benoemingen in raadscommissies
- Belofte fractie-assistent HBB
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 26 september 2019
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffi  e via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Vergadering gemeenteraad 
26 september

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

Warm welkom voor nieuwe inwoners



RCH trots op het Loek 
Bekkers veteranentoernooi
Heemstede - Zaterdag 14 sep-
tember werd weer het traditio-
nele Loek Bekkers veteranentoer-
nooi bij RCH gespeeld. Hoewel 
Loek niet meer onder ons is, heeft 
hij nog steeds bemoeienis met 
‘zijn’ toernooi, de 14de alweer. 
Loek had het prachtige weer ge-
regeld.

De zes deelnemende verenigin-
gen, RCH, KHFC, Haarlem-Ken-
nemerland, HBC, AFC en Olym-
pia Haarlem maakten er een 
bloedstollend toernooi van en 
de teams deden niet voor elkaar 
onder. Het fanatisme schuilt nog 
steeds in de mannen, maar res-
pect voor elkaar is er zeker, ten-
slotte komen de de meeste man-
nen elkaar ook tegen in de com-
petitie en wordt dit toernooi aan-
gegrepen om warm te draaien 
voor de competitiestart komen-
de zaterdag.
De uitslagen lagen dicht bij el-
kaar na iedere 2x 15 minuten spel 
en dat leverde uiteindelijk de vol-
gende � nalewedstrijden op: om 
de vijfde/zesde plek RCH-AFC 
3-1) en de derde/vierde plek 
Haarlem Kennemerland-Olympia 
Haarlem (1-2).

De � nalisten van dit jaar waren 
HBC-KHFC en deze ploegen stre-
den op het scherpst van de sne-
de en waren zeer aan elkaar ge-
waagd. Na 2x 15 minuten was de 
stand 0-0 en moest de winnaar 
uit de strafschoppenserie komen. 
Mede dankzij goed keeperswerk 
werd HBC de winnaar van de 
14de editie van het Loek Bekkers-
toernooi. Wederom een geslaagd 
RCH-evenement.

Foto: Harry Opheikens

Het volle pond voor V.E.W. JO-11 tegen DSS
Heemstede - Na twee verloren 
wedstrijden was het zoet van de 
overwinning nu voor V.E.W. JO-
11. DSS werd maar liefst met 0-8 
aan de kant gezet.

“We zijn een team in opbouw”; al-
dus leider Jordy Romp. “Met drie 
nieuwe aanwinsten en voor het 
eerst 8x8 op een half veld was het 
aanpassen voor onze ploeg. Dan 
is zo’n eerste overwinning een 
groot compliment voor onze jon-
gens en meiden.”  

V.E.W. begon enigszins geman-
keerd aan de wedstrijd. Twee 
sterkhouders moesten helaas 
verstek laten waardoor V.E.W 
geen wissels had.
V.E.W. begon vol ‘grinta’, maar het 
spel verliep stroef. Na enkele posi-
tie wijzigingen kwam er meer ba-
lans in het team en ging het be-
ter draaien. De 0-1 was dan ook 
een kwestie van tijd. Nieuwbak-
ken V.E.W.’er, Aaron maakte zijn 
eerste voor de club uit Heemste-
de. DSS probeerde van alles maar 
ieder aanval van de Haarlemmers 
liep vast op de uiterst sterk spe-
lende verdedigingsblok Mathew, 
Jurre en Celine. 

Dat Aaron een echte goalget-
ter is, bleek wel uit de vijf doel- Foto aangeleverd door V.E.W.

punten die aan de score konden 
worden toegevoegd. De meege-
reisde toeschouwers konden nog 
twee keer juichen door doelpun-
ten van Maia. Al met al een goede 
overwinning. Met dit spel gaan er 
nog zeker meer volgen.

De overige teams van V.E.W. 
speelden ook verdienstelijk. De 

JO10 won uit bij VVC met 6-12. 
In de eigen ‘Lex van Grieken Are-
na’ won de JO09 alweer zijn der-
de wedstrijd op rij. De derby te-
gen H.B.C. eindigde in 7-4. 

Bij de JO-08 vielen de doelpunten 
als rijpe appelen. Uiteindelijk trok 
Onze Gezellen net aan het lang-
ste eind, 8-10.

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

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’.

Op 11 februari 2019 heeft de Omgevingsdienst 
IJmond een aanvraag ontvangen voor een 
veranderingsomgevingsvergunning (op 
grond van artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) van Tinq 
Nederland B.V. voor de inrichting van het 
perceel Leidsevaartweg 17 te Heemstede.
De verandering betreft de oprichting van een 
onbemand 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 
19 september tot 31 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 31 oktober 2019 uw schriftelijke of 
mondelinge zienswijze geven aan de directeur 
van Omgevingsdienst IJmond via:
- info@odijmond.nl
- Postbus 325, 1940AH Beverwijk
- tel. (0251) 26 38 63

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Leidsevaartweg 17 Heemstede

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 37, het verhogen van 

de kap van het woonhuis, wabonummer 
460664, ontvangen 10 september 2019

- Binnenweg 79D, het splitsen van de 
bovenwoning in 2 appartementen, 
wabonummer 456358, ontvangen 

 30 augustus 2019
- Drieherenlaan 16, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 459517, ontvangen 

 6 september 2019
- Paulus Potterlaan 4, nieuwbouw woonhuis, 

wabonummer 457819, ontvangen 
 3 september 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- IJssellaan 1, het plaatsen van een 

berging voor de opslag van fietsen en 
tuingereedschap, wabonummer 450717, 
verzonden 9 september 2019

- Laan van Dick Laan 1, het doorbreken 
van een muur, wabonummer 444935, 
verzonden 12 september 2019

- Meijerslaan 162, het plaatsen van 
 2 gevelkozijnen, wabonummer 430051, 

verzonden 9 september 2019
- Van Slingelandtlaan 17, het doorbreken 

van een muur, wabonummer 443941, 
verzonden 12 september 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’.

Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand(e) persoon/personen niet 
meer woont/wonen op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 

Voornemen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende 
personen ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:

Per 15 augustus 2019:
- C.A. Tamon, geboren 18-04-1990, Paulus 

Buyslaan 2
- K.S. Vorswijk, geboren 09-02-1985, Dr. J.R. 

Thorbeckelaan 45

Per 29 augustus 2019:
- K. Frisinghelli, geboren 08-11-1974, 

Kemphaanlaan 2
- E. Dorresteijn, geboren 04-07-1965, 

Kemphaanlaan 2
- R. Alourfali, geboren 03-05-1976, 

Offenbachlaan 86

Per 11 september 2019:
- M.L. Oliver, geboren 19-09-1994, 

Leidsevaartweg 109

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen 4 weken na plaatsing van 
deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 
1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
(023) 548 58 68).

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon per 15 
augustus 2019 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:

- M.L. Takács, geboren 23-07-1975, 
Vijfherenstraat 22

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem). Zie ook de rubriek ’Inzien, 
reageren, bezwaar maken’.

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)




