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Heemstede

Vrijdag 11 oktober:

Coming out-dag in Heemstede
Vrijdag 11 oktober is internationale
Coming Out-dag. Voor het raadhuis
van Heemstede wappert dan de
regenboogvlag. Ook in het raadhuis zijn er
verschillende activiteiten. Voor lesbische

vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgenders en intersekse
personen (LHBTI’s) én natuurlijk voor alle
andere geïnteresseerden!

Tentoonstelling en optredens

De tentoonstelling ‘Wie zegt U’, georganiseerd
door de Roze Kunstlijn, wordt geopend om
15.00 uur in de Burgerzaal. Daarnaast zijn er
muzikale optredens. Zo treedt onder andere
Astrid Nijgh op, bekend van de grote hit ‘Ik
doe wat ik doe’. Verder komen de Haarlemse
Viooldiva’s en zanger Angelo van Bebberen.

Kom langs!

Iedereen is van harte welkom. Het programma
biedt voor ieder wat wils: voor LHBTI’s, voor
kunst- en cultuurliefhebbers of voor wie
gewoon zin heeft in een leuke middag.

kijk op heemstede.nl/idee

Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
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

Meedenken over activiteiten voor
LHBTI’s in Heemstede?
Stuur dan een e-mail naar
k.siegrest@heemstede.nl.

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

Check Facebook Duurzaam Heemstede voor updates

Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl
onder ‘Nieuws’.

Start inspraak ontwerp-bestemmingsplan
‘Aanvullende voorschriften parkeren’
Van 3 oktober tot en met 13 november 2019
kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften
parkeren’. Dit nieuwe bestemmingsplan moet
gaan gelden de hele gemeente Heemstede.

Het is een thematisch bestemmingsplan dat
alleen enkele onderdelen van de vastgestelde
bestemmingsplannen wijzigt.
Lees verderop in HeemstedeNieuws meer over
dit onderwerp.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
organiseert workshop ‘Regels en grenzen’
Op woensdag 30 oktober van 19.30 tot
21.30 uur organiseert het Centrum voor
Jeugd en Gezin in het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein 1 een workshop
‘Omgaan met emoties van tieners’. Deze
gratis bijeenkomst is voor ouders die
kinderen hebben in de leeftijd van 12 tot
16 jaar.

kalmeren. Ouders kunnen hun tiener helpen
door de emotie te erkennen en de juiste
ondersteuning te bieden, zonder opdringerig
te zijn. Tijdens deze workshop krijgen ouders
informatie over een aantal factoren waardoor
tieners emotioneel kunnen worden
Kijk voor meer informatie en inschrijving op
www.cjgheemstede.nl

Plein1 biedt vitaliteit
voor ieder1!
Op zaterdag 5 oktober organiseert Plein1
van 11.00 tot 16.00 uur de Plein1 Markt
op het Julianaplein 1 in Heemstede. Voor
iedereen, jong en oud, is er wat te doen.
De toegang is gratis!
Partners van Plein1 en actieve ondernemers
uit de omgeving hebben de handen ineen
geslagen om je te inspireren en informeren
over alles wat Plein1 en Heemstede te bieden
heeft. Een ontmoetingsplek voor jong en oud,
die staat voor inclusiviteit, ontmoeting en
vitaliteit.
Kijk voor meer informatie en het programma
op www.plein1.nl

Als er iets gebeurt waardoor tieners van streek
raken, is het van belang dat ze leren zichzelf te
Scan de QR-code
en ga direct naar

Alles over

Alles over
wegwerkzaamheden?
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
Kijk op
werk aan de weg
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de

weg

Verwijdering voertuig Koediefslaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben het volgende voertuig in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen
bij Koediefslaan ter hoogte van huisnummer
73:
- een blauwe Volkswagen Lupo met
kenteken 07-PR-NG.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en ook in
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert
op de weg te parkeren.
Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig

krijgt tot en met 6 oktober 2019 de
gelegenheid dit voertuig van de weg te
verwijderen of ervoor te zorgen dat het
voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van
de weg is verwijderd of nog steeds in een
onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt het voertuig 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 van
het voertuig contact opnemen met bureau
Handhaving om tegen betaling van de
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.
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:
Nederlandse Brandwonden Stichting

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften parkeren’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Heemstede maken op basis van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het ontwerp-bestemmingsplan ‘Aanvullende
voorschriften parkeren’ met ingang van
3 oktober 2019 voor 6 weken ter inzage ligt.
Het ontwerp-bestemmingsplan stelt een
actueel juridisch-planologisch kader over het
grondgebruik voor parkeren bij ruimtelijke
ontwikkelingen.
Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?
Het ontwerp-bestemmingsplan en de

bijbehorende stukken zijn digitaal te
raadplegen op www.heemstede.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPparkeren-0101). Ook liggen de documenten
binnen bovengenoemde termijn ter inzage
in de publiekshal van het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede tijdens
openingstijden (zie www.heemstede.nl).
Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Tot en met 13 november 2019 kunt u
mondelinge of schriftelijke zienswijzen over het
ontwerp-bestemmingsplan geven. Schriftelijke
zienswijzen stuurt u naar burgemeester en

wethouders van Heemstede, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede of via e-mail
gemeente@heemstede.nl. Voor het mondeling
geven van zienswijzen kunt u contact opnemen
met mevrouw E. Suijk. Haar gegevens vindt
u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd
moet worden aangegeven op welke
onderdelen van het ontwerp-bestemmingsplan
de zienswijze betrekking heeft.
Mogelijkheden voor het instellen
van beroep
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een

zienswijze moet geven als u het met het
ontwerp-bestemmingsplan niet eens bent.
U kunt namelijk niet in beroep bij de Raad
van State tegen het later vast te stellen
bestemmingsplan als u niet eerst uw zienswijze
hebt gegeven, tenzij u dat redelijkerwijs niet
kan worden verweten.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw E. Suijk van de afdeling Ruimtelijk
Beleid via (023) 548 57 53 of per e-mail
e.suijk@heemstede.nl.

Verwijdering gemeentelijke bomen
Voor alle hieronder vermelde gemeentelijke
boomlocaties geldt dat de bomen ziek, dood
of instabiel zijn. Er volgt herplant, tenzij anders
aangegeven. Tussen haakjes staan de globale
stamdoorsnede in centimeters op 1,30 m
hoogte en de reden voor verwijdering)
- Bartoklaan bij parkeerterrein: 1 esdoorn (50,
bijna dood)
- Glipper Dreef, tegenover 64: 1 linde (70/80,
slechte conditie)
- IJssellaan, achter 23: 1 els (30/40, aantasting
wilgenhoutrups)
- Johan Wagenaarlaan, hoek Von Brucken
Focklaan: 1 iep (40/50, dood)

- Johan Wagenaarlaan, hoek Wagnerkade: 1
iep (40/50, dood)
- Molenwerfslaan, naast 42: 1 lijsterbes (20,
dood), geen herplant vanwege veel kabels
en leidingen in de ondergrond
- Molenlaan, tegenover 2: 1 esdoorn (40/50,
dood), geen herplant vanwege veel kabels
en leidingen in de ondergrond
- Prinsessenhof, tegenover 29: 1 esdoorn
(30/40, slechte conditie), geen herplant
vanwege veel kabels en leidingen in de
ondergrond
- W.A. de Tellolaan, tegenover 10: 1 iep (50,
slechte conditie), geen herplant vanwege
voldoende groen op locatie

- Tooropkade, tegenover 2: 1 populier (80,
stamrot)
- Vaartkantje, tegenover 2: 1 eik (80/90, bast
laat los, slechte conditie), stam blijft staan
- Zeekoetpad: 1 els (20/30, dood), geen
herplant vanwege voldoende groen op
locatie
- Binnenweg, tegenover 71: 1 plataan (80/90,
dood)
- Bronsteeweg, tegenover 25: 1 es (40/50,
aantasting tonderzwam)
- Cruquiushaven, achter 21: 1 populier (80/90,
kans op afbreken door plakoksel), geen
herplant vanwege voldoende groen op
locatie.

- Burgemeester van Lennepweg, ter
hoogte van 8, 32 en 42: 3 acacia’s (40/50,
scheefstand, instabiel) geen herplant
vanwege te smalle stoep en veel kabels en
leidingen in de ondergrond
- Burgemeester van Lennepweg, ter hoogte
van 36, 44 en tegenover 1: 3 acacia’s (40/50,
slechte conditie) geen herplant vanwege te
smalle stoep en veel kabels en leidingen in
de ondergrond
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met
16 oktober telefonisch reageren via
(023) 548 57 78. Deze publicatie is een
aankondiging van feitelijk handelen, waarop
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Verleende omgevingsvergunningen
- Zandvoorter Allee 5, het plaatsen/vervangen
van een bestaande dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 447341,
verzonden 23 september 2019
- Zandvoorter Allee 7, het plaatsen/vervangen
van een bestaande dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 447488,
verzonden 23 september 2019
- Binnenweg 75, het plaatsen van
een reclamebord haaks op de gevel,
wabonummer 461002, verzonden 26
september 2019
- Kennemeroord 1 t/m 38, het kappen van 2

bomen, wabonummer 455702, verzonden
24 september 2019
- Reinier van Holylaan 10, het bouwen van
een overkapping/berging, wabonummer
406900, verzonden 24 september 2019
- Zandvoortselaan 133, het plaatsen van
een dakopbouw t.b.v. een extra woning
en aanpassing trappenhuis, wabonummer
455040, verzonden 24 september 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- H.W. Mesdaglaan 16, het vervangen
van de balken vloer voor schuimbeton,
wabonummer 463898, ontvangen 17
september 2019
- Hendrik Peeperkornstraat 31, het plaatsen
van een dakterras, wabonummer 464260,
ontvangen 18 september 2019
- Lorentzlaan 16, het snoeien van een
berkenboom, wabonummer 463393,
ontvangen 16 september 2019
- Lorentzlaan 77, het vergroten van de
bestaande garage aan de voorzijde,

wabonummer 464872, ontvangen 19
september 2019
- Raadhuisplein 3, het uitbreiden van
een woonhuis, bouw garage/berging,
vervangen dakpannen, herstel metselwerk
en plaatsen zonnepanelen, wabonummer
464792, ontvangen 19 september 2019
- Zomerlaan 27, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 464548, ontvangen 18
september 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

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’.

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.

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’.

Roos uit Heemstede wint
249.000 euro bij Miljoenenjacht
Heemstede - Roos (44) uit
Heemstede is de gelukkige winnares van 249.000 euro in de
spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ die zondag 29 september werd uitgezonden. Nadat Roos 499 kandidaten wist
weg te spelen, sleepte zij dit
geldbedrag in de wacht tijdens het zenuwslopende ‘Gouden Koffer Spel’. Ze was samen

met 49 wijkgenoten uit postcodegebied 2102 uitgenodigd in
de studio en zij was niet de enige die er met een prijs vandoor
ging: drie wijkgenoten wonnen
een prijs én vak Heemstede verdeelde de vakprijs van 25.000
euro. Het lot was vak Heemstede deze aflevering gunstig gezind. Zo won de 75-jarige Wim
een reis naar Curaçao voor tien

personen, ging de 43-jarige Jorg
een bedrag van 2.000 euro naar
huis én mocht Jotham (35) een
cheque van 2.500 euro in ontvangst nemen. Bovenop al deze prijzen wonnen de deelnemers uit vak Heemstede de vakprijs van 25.000 euro en dus nam
iedere Heemstedeling, naast het
studiocadeau, ook een bedrag
van 500 euro mee naar huis.

