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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 oktober 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

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: 
Bartiméus Fonds

Heemsteedse kandidates gezocht 
voor de Annie Klots Emancipatieprijs
De gemeente Heemstede zoekt vrouwen 
of meiden die verandering teweeg hebben 
gebracht, barrières hebben geslecht en zo 
de vrouwenemancipatie een stap verder 
hebben gebracht. Kent u zo’n (jonge) 
vrouw? Dan kunt u haar nu voordragen 
voor de Annie Klots Emancipatieprijs! 
In 2019 is het 100 jaar geleden dat 
vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. 
Om het belang hiervan te onderstrepen en 
te vieren, heeft de gemeente Heemstede 
deze eenmalige emancipatieprijs in het 
leven geroepen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de 
prijs moet de kandidate:
- in Heemstede wonen
- zich verdienstelijk hebben gemaakt voor 

de emancipatie en de verbetering van de 
positie van vrouwen in Heemstede. Dit kan 
op allerlei maatschappelijke vlakken zijn, 
zoals gezondheidszorg, werk, onderwijs, 
welzijn of op een ander terrein, en natuurlijk 
ook democratie.

- van onbesproken gedrag zijn.

Voordragen is eenvoudig. Stuur uiterlijk op 

zondag 17 november uw voorstel via: een 
e-mail naar emancipatieprijs@heemstede.nl
een brief naar de gemeente Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede, onder 
vermelding van ‘emancipatieprijs’.
De voordracht bestaat uit een beschrijving van 
de kandidaat, haar verdiensten, haar curriculum 
vitae en een motivatie van de voordracht.
Een jury, bestaande uit een mix van jong 
en oud, beoordeelt de inzendingen en 
kiest hieruit de winnaar van de Annie Klots 
Emancipatieprijs. De prijs wordt uitgereikt op 
dinsdag 10 december 2019, de internationale 
dag van de mensenrechten.

Wie was Annie Klots?
De prijs is (naar een suggestie van de 
Historische Vereniging Heemstede 
Bennebroek) vernoemd naar Annie Klots. 
Zij werkte vanaf 1912 als onderwijzeres aan de 
Voorwegschool. Ze bleef, tegen de gewoonte 
van die tijd in, werken toen ze in 1917 trouwde 
met Jan Bouwman. Ook op andere vlakken 
kwam ze op voor haar rechten: kort na haar 
vaste aanstelling vroeg ze om meer loon. 
Annie Klots is een vroeg voorbeeld van 
emancipatie in Heemstede.

Inloopavond over herontwikkeling 
terrein voormalige timmerfabriek
Er is een initiatief om op het terrein van 
Glipperweg 66-72 en de oude timmerfabriek 
Van der Veldt kleinschalige woningbouw te 
realiseren. Op woensdagavond 16 oktober 
is hierover in het raadhuis een inloopavond. Op 
deze avond zijn ook de initiatiefnemer en het 
betrokken architectenbureau aanwezig. U bent 
van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur 
langs te komen.

Wijziging bestemming
Om het plan te kunnen realiseren is een 
wijziging van de bestemming nodig. Het 
proces om hiertoe te komen staat beschreven 

in een plan van aanpak. Tijdens de inloopavond 
kunt u toelichting krijgen en reageren op dit 
plan van aanpak. Na verwerking van de reacties 
zal het college van B&W het plan van aanpak 
voorleggen aan de commissie Ruimte.

Informatie en reageren
Het conceptplan van aanpak vindt u op 
www.heemstede.nl onder ‘projecten in 
Heemstede’ > ‘Herontwikkeling terrein 
Timmerfabriek’. Kunt u niet naar de 
inloopavond komen en wilt u wel reageren? 
Bel of mail dan met Emi Suijk, 
(023) 548 57 53 of e.suijk@heemstede.nl.

Beleidsregels Social 
Return On Investment 
(SROI) Heemstede 
2019
Op 24 september 2019 heeft het college de 
Beleidsregels Social Return On Investment 
(SROI) Heemstede 2019 vastgesteld. Deze 
beleidsregels zijn met terugwerkende kracht in 
werking getreden op 1 september 2019. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl

Aanleg in-en uitrit 
Einthovenlaan 18
Op 3 oktober 2019 heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek 
een in-en uitrit aan te leggen bij 
Einthovenlaan 18, 2105 TJ in Heemstede.

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

MOVIE NIGHT

PLASTIC PARADOX
MET PLASTIC SOUP SURFER
20 UUR • HAEMSTEDE-BARGER MAVO

Check Facebook Duurzaam Heemstede voor updates

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. 

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

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

Vrijdag 11 oktober: 
Coming out-dag in Heemstede



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’.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Hendrik de Keyserlaan 16, het plaatsen 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 465972, ontvangen 23 
september 2019

- Jacob de Witstraat 6, het uitbreiden van 
de 1e verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 467787, ontvangen 26 
september 2019

- Leidsevaartweg 1 E, het aanbrengen van 
façadepalen als anti-inbraakmaatregel en 
verbetering uitstraling pand, wabonummer 
467569, ontvangen 26 september 2019

- Spoorplein 7, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 466875, ontvangen 24 
september 2019

- Van der Waalslaan 7, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 467250, ontvangen 25 
september 2019

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

Aanvraag omgevingsvergunning 
vergunningsvrij
- Lorentzlaan 16, het snoeien van een 

berkenboom, wabonummer 463393, 
ontvangen 16 september 2019 Voor deze 
aanvraag is geen vergunning nodig.

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’.

Aanvraag omgevingsvergunning niet 
verder in behandeling genomen
- Zomerlaan 27, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 464548, ontvangen 18 
september 2019

Deze aanvraag is niet verder in behandeling 
genomen omdat de aanvraag niet voldoet 
aan de voorschriften voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning.

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’.

Verleende omgevingsvergunningen
- H.W. Mesdaglaan 16, het vervangen 

van de oude houten balken vloer op de 
begane grond voor een schuimbeton vloer, 
wabonummer 463898, verzonden 1 oktober 
2019

- Mastkade 1, dakvloer uitbouw gebruiken als 
balkon, wabonummer 452011, verzonden 1 
oktober 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’.

Omgevingsvergunningen

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 15,16 en 17 oktober 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 
15 oktober
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Proces lokaal sportakkoord en nieuwe Nota 

Sport en Bewegen (B)
- Motie ‘Ja-ja sticker’ (B)
- Rapportage Sociaal Domein eerste hal�aar 

2019 (Q1 en Q2 2019)

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 
Paswerk en RegioRijder

- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
16 oktober
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Najaarsnota 2019
- Programmabegroting 2020 en de 

meerjarenbegroting 2021-2023 en de eerste 
begrotingswijziging

- Kader voor de ambtelijke samenwerking 
Heemstede-Bloemendaal

- Nota reserves en voorzieningen
- Motie Groene Leges
- Regionale energiestrategie

- Langetermijnplanning
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
17 oktober
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Bijdrage uit Mobiliteitsfonds Haarlem-

Zandvoort
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Horeca en 

terrassen Heemstede’
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning seminarhotel 
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)

- Motie ‘Meer afval scheiden’
- Vaststelling aangepast ontwerp-actieplan 

geluid 2018-2023

- Procesvoorstel ‘Visie op Ecologie in 
Heemstede: Van Nature Verbonden’

- Fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord, 
voornemen tot vrijgave voor inspraak

- Fietspad Leidsevaartweg-Zuid, voorlopige 
vaststelling plan

- 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 commissiegriffier 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl
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