
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 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

Budget voor 
bewoners- en 

buurtinitiatieven

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: 
Dierenbescherming

Budget voor bewoners- en 
buurtinitiatieven
Heeft u een idee of initiatief voor Heemstede? 
Een project waar uw buurt of de hele 
gemeente iets aan heeft? Wilt u bij dit project 
zelf of samen met anderen een actieve 
bijdrage leveren? Misschien kan de gemeente 

u (met een fi nanciële bijdrage) helpen. 
Meer weten of direct uw idee aanmelden? Dit 
kan vanaf 26 september via www.heemstede.
nl/idee Een medewerker van de gemeente 
neemt dan contact met u op.

Heemstede

Check Facebook Duurzaam Heemstede voor updates

MAANDAG 7 OKTOBER 
UW JAREN ‘30 HUIS DUURZAAM?
19.30 UUR
GEMEENTEHUIS HEEMSTEDE

DINSDAG 8 OKTOBER 
HEEMSTEEDSE ONDERNEMERS 
CIRCULAIR
16.00 UUR
GEMEENTEHUIS HEEMSTEDE

VRIJDAG 11 OKTOBER 
MOVIE NIGHT: PLASTIC PARADOX 
MET PLASTIC SOUP SURFER
20.00 UUR
HAEMSTEDE-BARGER MAVO

Chau� eur om samen 
boodschappen te doen
Voor een inwoner van Heemstede, met eigen 
auto, zijn we op zoek naar een chauff eur die op 
donderdag of vrijdag meegaat boodschappen 
doen. Deze inwoner is tijdelijk niet in staat om 
zelf auto te rijden. Ben jij die chauff eur, bel ons 
dan!

Technische vrijwilliger 
Wie zou willen helpen wat meubels in elkaar te 
zetten en eventueel een hifi -installatie aan te 
sluiten? In verband met de beperking van de 
hulpvrager zoeken wij een handige, technische 
vrijwilliger.

Vrijwilliger voor winkeltje 
woonzorgcentrum
Wij zoeken een vrijwilliger die op maandagen 
van 10.00 -12.00 uur wil helpen in het winkeltje 
in woonzorgcentrum De Houttuinen. Op 
maandag komen de bestellingen binnen en 
die moeten in de winkel worden gezet. Je 
werkt in een vrijwilligersteam. 

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

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



Parkinson Café Haarlem 
& Omstreken
Haarlem - Op woensdag 9 okto-
ber a.s. is er weer een open mid-
dag in het Parkinson Café van 14 
tot 16 uur.
Het thema van deze middag is 
‘Vallen’: bescherming bij vallen 
en het voorkomen ervan.
Er zullen twee nieuwe hulpmid-
delen gedemonstreerd worden. 
Freek Dix toont een heupairbag 

die veel bescherming geeft en 
Roland Sloterdijk demonstreert 
een robotrollator die vallen kan 
voorkomen.
Locatie: Wijkcentrum De Ring-
vaart, Floris van Adrichemlaan 98 
in Haarlem.
Toegang € 2,- p.p. incl. ko�e/
thee. Informatie: 023-5278170 of 
06-36323306

Kennisdelen rondom probleemgedrag 
in ouderenzorg op symposium
Haarlemmerliede - Op 19 sep-
tember 2019 vond het symposi-
um ‘Probleemgedrag in de oude-
renzorg: een doeltre�ende aan-
pak?!’ plaats in De Zoete Inval in 
Haarlemmerliede.

Het symposium vormde de aftrap 
voor het regionale project KEC, 
een Kennis en Expertise Centrum 
rondom probleemgedrag in de 
ouderenzorg. Doel is antwoord 
te geven op de steeds complexe-
re zorgvraag die door zorgaan-
bieders ervaren wordt én om een 
gezamenlijke regionale aanpak 
en werkwijze tot stand te bren-

gen. Zeven ouderenzorgorga-
nisaties (Sint Jacob, Zorgbalans, 
Zorggroep Reinalda, Reigers-
hoeve, Zorgspecialist, ViVa! Zorg-
groep en Kennemerhart) bunde-
len hun krachten om de vraag-
stukken hierover beter, sneller en 
e�ciënter te kunnen oplossen.

Naast het symposium, dat in sep-
tember 2020 een tweede editie 
zal beleven, is een consultatie-
team, bestaande uit ervaren zorg-
professionals op het gebied van 
probleemgedrag, in oprichting.

Zorgmedewerkers van de aange-

sloten instellingen kunnen van-
af november advies aanvragen 
over casussen uit de praktijk. Ook 
wordt een gezamenlijk scholings-
aanbod en een digitaal platform 
ontwikkeld, zodat de zeven zorg-
organisaties elkaar niet alleen fy-
siek maar ook digitaal kunnen 
ontmoeten. 

Op de site www.kec-inderegio.nl 
is meer informatie te lezen over 
de gezamenlijke regionale aan-
pak van probleemgedrag in de 
ouderenzorg. Ook zijn er de pre-
sentaties van de diverse lezingen 
en workshops te vinden. 

Workshops 
Bloemschikken
Heemstede - Vanaf vrijdag 27 
september gaat Lucia Hartmann 
elke 2 weken om 14 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, aan de slag 
om met u samen een gezellig 
bloemstukje voor het weekend 
te maken. Ook op vrijdag 11 en 
25 oktober. Kosten 6,- euro per 
keer. U kunt zich opgeven bij WIJ 
Heemstede via www.wijheemste-
de.nl of telefonisch op werkdagen 
tussen 9.00 en 13.00 uur op 023-
8224909 of rechtstreeks bij Lucia 
06-17573339.

Inschrijven voor hardloop-
evenement Teva Halve
Haarlem - Op zondag 29 sep-
tember staat de Grote Markt 
weer centraal tijdens de 35eedi-
tie van het hardloopevene-
ment de Teva Halve van Haar-
lem. De Grote Markt is het hart 
van het evenement, hier is na-
melijk de start en �nish van al-
le afstanden. De voorinschrij-
ving is gesloten Er zijn nog twee 
momenten waarop na-inschrij-
ving mogelijk is. Op zaterdag 
28 september van 10 en 14 uur 
op kantoor SportSupport, Henk 
van Turnhoutpad 1 in Haar-
lem of op zondag 29 septem-
ber vanaf 09:30 uur tot 15 min. 
voor de start van de gekozen af-
stand bij het Stedelijk Gymna-
sium, Prinsenhof 3 (200 m. van 
start/�nishlocatie). 

De Teva Halve van Haarlem 
heeft 5 verschillende onderde-
len waaronder twee leuke kin-
derlopen: een Kabouterloop 
van 700 meter en een KidsRun 
van 1400 meter. Daarnaast staat 
er een 5 en 10 kilometer op het 
programma én natuurlijk het 

pronkstuk van deze loop: een 
uitdagende halve marathon.
Alle afstanden staan bekend 
om de prachtige routes door 
Haarlem en de groene omge-
ving daar buiten.Voor de bedrij-
ven is er een unieke bedrijven-
loop met een prachtig terras in 
de binnentuin van het stadhuis.

Meer informatie op:
halvevanhaarlem.nl.

Foto: Renata Jansen fotogra�e

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’.

Regeling budget 
bewoners/
buurtinitiatieven
Op 3 september 2019 heeft het college de 
Regeling budget bewoners/buurtinitiatieven 
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op 
26 september 2019. 
Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 37, het verhogen van de 

kap, wabonummer 460664, ontvangen 10 
september 2019

- Binnenweg 75, het plaatsen van een 
reclamebord, wabonummer 461002, 
ontvangen 10 september 2019

- Glipperweg 72, het slopen van het 
woonhuis met voormalige bakkerij ten 
behoeve van nieuwbouw, wabonummer 
459604, ontvangen 6 september 2019

- Heemsteedse Dreef 199, het wijzigen van de 
gevel van de garage, wabonummer 460407, 
ontvangen 9 september 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van 2 dode 

berken in het bosperceel, wabonummer 
446600, verzonden op 19 september 2019

- Camplaan 40, brandveilig gebruik Kindervilla 
Wereld Heemstede, wabonummer 441232, 
verzonden op 19 september 2019

- Troelstralaan 47, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 455316, verzonden op 

 19 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’.

Ingetrokken verleende 
omgevingsvergunning
- Reggelaan 12, het uitbreiden van het 

woonhuis, wabonummer 400834, deze 
ingetrokken omgevingsvergunning is 
verzonden op 10 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Mastkade 1, dakvloer uitbouw gebruiken als 

balkon, wabonummer 452011, ontvangen 
21 augustus 2019

- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 430638, ontvangen 3 juli 
2019

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 430638, ontvangen 3 juli 
2019

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




