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Heemstede

Wie nomineer jij voor de
Vrijwilligersprijs Heemstede 2019?
Elk jaar organiseert WIJ Heemstede in
opdracht van de gemeente een feest
voor alle Heemsteedse vrijwilligers als
waardering voor hun enthousiasme en
inzet! Onderdeel van deze bijeenkomst
is de uitreiking van de vrijwilligersprijs.
Dit jaar is het thema gericht op een
sociaal initiatief, groot of klein, vanuit een
vrijwilligersorganisatie of vanuit de buurt.

Volg ons op
Twitter en Facebook
Iets melden aan
de gemeente?
Ga naar
www.heemstede.nl/
meldpunt
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

Het gaat om een lokaal sociaal initiatief gericht
op verbinden. Elkaar leren kennen door samen
en voor elkaar iets te organiseren en elkaar
te helpen. Het mag ook om een eenmalig
initiatief gaan. Als het maar vrijwillig is.

Ken je of maak je onderdeel uit van
een sociaal initiatief in Heemstede?

Je kunt tot maandag 11 november 2019 dat

initiatief nomineren voor de Vrijwilligersprijs
2019. Vraag een nominatieformulier
per e-mail aan bij José van Duin via
jvanduin@wijheemstede.nl. Vermeld in je
e-mail ‘Vrijwilligersprijs 2019’.

Uitreiking prijs tijdens
vrijwilligersfeest

Elke nominatie wordt beoordeeld. Belangrijk
hierbij is dat het gaat om een sociaal initiatief
in Heemstede en dat het om vrijwillige inzet
gaat. De winnaar ontvangt een bijzondere
herinnering en €250 om te gebruiken voor
het initiatief. Genomineerden en de winnaar
worden bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse
vrijwilligersfeest van de gemeente Heemstede
op woensdag 27 november 2019, van
19.30 tot 21.30 uur in het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1.

Meerlandenfonds steunt goede
doelen en (sport)verenigingen
Dit jaar heeft het Meerlandenfonds weer
€55.000 beschikbaar om (sport)verenigingen
en goede doelen binnen hun werkgebied te
ondersteunen.
Ook organisaties uit Heemstede kunnen
in aanmerking komen voor een bijdrage.
Aanmelden kan tot 1 november door het
project te beschrijven via het online formulier
op www.meerlanden.nl/inschrijven.

Voor goede doelen is de maximale bijdrage
€2.500 en voor (sport)verenigingen maximaal
€1.000. Het reglement staat op
www.meerlanden.nl/fonds.
Begin december ontvangen de aanvragers
bericht over een eventuele toekenning van een
bedrag uit het fonds. De feestelijke uitreiking
van de cheques van het Meerlandenfonds is
op 12 december 2019.

Verwijdering gemeentelijke bomen
project Riolering Burgemeester
Van Lennepweg
Bij de uitvoering van het project ‘Riolering
Burgemeester van Lennepweg’ worden
onderstaande bomen verwijderd en
vervangen. De reden hiervoor is de matige
tot slechte conditie of verslechtering van de
conditie bij renovatie van de groenstroken.
Voor alle boomlocaties geldt herplant met nog
nader te bepalen boomsoorten. Het gaat om:
- 2 acacia’s ter hoogte van Laan van Dick Laan
52-58 (Ø 30-40 cm.)
- 2 acacia’s ter hoogte van Laan van Dick Laan
45-51 (Ø 30-40 cm.)
- 4 acacia’s ter hoogte van Laan van Dick Laan
37-44 (Ø 40-50 cm.)

-

- 1 acacia ter hoogte van Laan van Dick Laan
Kijk op www.heemstede.nl/
tegenover 82-90 (Ø 20-30 cm.)

werk aan de weg

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en
met 30 oktober 2019 reageren via
gemeente@heemstede.nl of telefonisch
via (023) 548 57 76. Deze publicatie is een
aankondiging van feitelijk handelen, waarop
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

van Financiën. Het is een tussenmaatregel
vooruitlopend op het wetsvoorstel
‘implementatie Wet vereenvoudiging
beslagvrije voet en verbreding beslagregister’.
Lees de volledige bekendmaking in het
digitale Gemeenteblad via
www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Jacob de Witstraat 18, het plaatsen van
een berging in de voortuin, wabonummer
468796, ontvangen 27 september 2019
- Jan van Goyenstraat 8, het vestigen van
een kinderopvang, wabonummer 469706,
ontvangen 1 oktober 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Kijk op
www.heemstede.nl/werkaandeweg
Scan de QR-code

Alles over
2 acacia’s ter hoogte van Jan Wiegmanlaan,
links en rechts van oprit (Ø wegwerkzaamheden?
30-40 cm.)

Aanpassing beslagvrije voet
Op 1 oktober 2019 heeft het college besloten
de beslagvrije voet (aflossingspercentage)
aan te passen. Deze aanpassing treedt in
werking op 15 oktober 2019. Hiermee wordt
gehoor gegeven aan de brief van 13 februari
2019 van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de staatssecretaris

Alles over
wegwerkzaamheden?

Verleende omgevingsvergunningen
- Franz Lehárlaan 100, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 453652, verzonden 10
oktober 2019
- IJssellaan 11, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
450120, verzonden 10 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’.

en ga direct naar

Werk
aan de

weg

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:
Voor de herfstvakantieweek zijn
geen vergunningen voor collecteren
of venten afgegeven.

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’.

Binnenkijken in honderden woningen
tijdens de Duurzame Huizen Route
Regio - ls het gaat om aardgasvrij
maken van woningen en woonwijken is voor veel mensen de
grote vraag; Hoe doe je dat? Het
platform de Nationale Duurzame
Huizen Route biedt de unieke gelegenheid voor woningbezitters
om zich daarop te oriënteren. Op
2 en 9 november stellen honderden huiseigenaren met plezier
hun duurzame woning open voor
bezoek. Zij vertellen wat zij aan
hun woning hebben gedaan en
helpen geïnteresseerden op weg
met hun ervaring.

Gezonde pauzehap voor
basisschool Molenwerf

Ruim 1400 eigenaren van woningen, VvE’s en woonboten hebben
hun woning als voorbeeld aangemeld op het platform www.duurzamehuizenroute.nl. Bijna een
kwart van de huizen is aardgasvrij
en velen zijn op weg ernaar toe.
Op zaterdag 2 en 9 november is
een groot aantal van deze woningen te bezoeken. De bewoners
vertellen wat zij hebben gedaan
om hun huis energiezuinig en
toekomstbestendig te maken. De
ervaringen en duurzame toepassingen zijn uiteenlopend: isoleren

van dak, gevel en vloer; installatie
van een warmtepomp, zonneboiler of zelfs een buffervat met ijs;
maar ook een groendak of hergebruik van regenwater.
Naast de informatie over wat
goed is gegaan, wordt er ook be-

sproken wat achteraf wellicht beter was geweest. De bewoners
die hun huis openstellen weten als geen ander dat er veel bij
komt kijken om tot een goed plan
van aanpak te komen. Voor mensen die nog aan het begin staan
is dit waardevolle informatie. Het

bezoeken van een woning werkt
aanstekelijk, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Duurzame
Huizen Route.
Zo’n 86 procent van de bezoekers
wil de opgedane kennis toepassen in hun eigen woning.

Gastlessen over de Holocaust op scholen
Heemstede - Volgend jaar is het
75 jaar geleden is dat Nederland
bevrijd werd. Daarnaast werd 75
jaar geleden vernietigingskamp
Auschwitz bevrijd.

Met name docenten vinden het
vaak moeilijk om de geschiedenis van de Holocaust te vertellen.
Veel kinderen kunnen zich er niet
veel bij voorstellen.
Een gastspreker vertelt zijn persoonlijke verhaal aan de leerlingen. De impact van een persoonlijk verhaal dat ‘live’ wordt verteld,
is een onmisbare aanvulling op
de geschiedenismethode. Interactie en dialoog met de leerlingen is daarbij de leidraad.
De intentie van de gastspreker
is om de leerlingen zelfstandig
te laten denken over o.a. oorlog,
vooroordelen, racisme en antisemitisme.
Bij elke aanvraag wordt er gezocht naar de juiste gastspreker.

scholen een gratis productpakket
boordevol gezonde 10-uurtjes.
Dat is bijvoorbeeld een spies met
watermeloenen en banaan of
reepjes groente dippen in 100%
pindakaas.
Bij een gezonde pauze hoort ook
lekker bewegen. Ook daaraan is
gedacht tijdens de Week van de
Pauzehap. Leraren ontvangen
‘De Pauzespelen’, een sport-doeboek, gemaakt in samenwerking
met NOC*NSF. In het boek staan
onder andere korte beweeg- en
ontspanspelletjes voor in de klas
en op het schoolplein.
De Week van de Pauzehap is onderdeel van het ‘Ik eet het beter’
programma.

De eerste prefinalisten
Ouderen Songfestival bekend

In het kader hiervan bieden vrijwilligers van Stichting ‘Na de
oorlog’ scholen aan om gastlessen over de Holocaust te geven
in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Overigens kunnen ook
andere organisaties en instellingen een beroep doen op de gastsprekers (bijvoorbeeld voor een
lezing of workshop).
Het Comité Joods Erfgoed Haarlem, de Stichting Joods Monument Heemstede en de Stichting Joods Monument Bloemendaal ondersteunen het initiatief.
De uitvoering van het project gebeurt door Stichting ‘Na de oorlog’.

Heemstede - Leerlingen van Basisschool Molenwerf kregen afgelopen dinsdag middels een quiz
les van supermarktmanager Bas
Kaper over een gezonde pauzehap. Vorige week (7-11 oktober)
gingen basisschoolleerlingen in
heel Nederland met elkaar aan de
slag met gezonde tussendoortjes
en verantwoorde pauzehapjes.
Albert Heijn biedt, in samenwerking met het Voedingscentrum
en sportkoepel NOC*NSF, een lesprogramma dat leerlingen helpt
met een gezondere levensstijl.
De supermarkten van Albert
Heijn geven in de Week van de
Pauzehap aan de groepen 5 tot
en met 8 van bijna 2.000 basis-

Heemstede - De 28e editie van
het Het Ouderen Songfestival is
in volle gang. Zangliefhebbers
van 55 en ouder staan sinds 19
september j.l. in de voorrondes
verspreid door het land. Ze worden begeleid door pianist en artistiek leider van het Ouderen
Songfestival, Kees van Zantwijk.
De eerste zes van de elf voorrondes zijn inmiddels geweest. Drieentwintig prefinalisten zijn daaruit voortgekomen, waaronder
Guido Lamm bekend van The Voice Senior. Uit Heemstede is Paul
Herber prefinalist geworden.

Foto aangeleverd door Stichting
Joods Monument Heemstede

Foto aangeleverd door Stichting Joods Monument Heemstede

De gastles is een persoonlijk verhaal en kan – al naar gelang de
keuze van de gastspreker – eventueel met behulp van media en literaire/theatrale/beeldende/muzikale elementen worden verteld. Aansluitend vindt er gesprek plaats, waarin vragen kunnen worden gesteld en discussie
kan plaatsvinden. Het persoonlijke verhaal duurt ongeveer 25 minuten. Aansluitend duurt het nagesprek ongeveer 30 minuten,
maar kan ook langer duren wanneer een dialoog met de leerlin-

Bullee, Machteld van der Gaag
en Dries van der Heijden moeten nog aantreden. Evenals John
Spoel, net als Bob Bullee en Guido Lamm, bekend van The Voice
Senior.
Per prefinale gaan vijf kandidaten
door naar de Grande Finale. Een
zestiende kandidaat wordt aangewezen door Kees van Zantwijk.
Hij maakt op 10 november tijdens
de laatste prefinale (Heerenveen)
bekend naar wie de wildcard uitgaat.
Op zaterdag 8 december vindt de
Grande Finale plaats in het DelaMar Theater plaats in Amsterdam.
Meer informatie: Stichting JAM |
Ouderen Songfestival

In totaal zijn er circa achtenveertig prefinalisten-plaatsen. Nog
vijf voorrondes te gaan, in respectievelijk Burgum (Friesland), www.ouderensongfestival.nl ,
Sint-Oedenrode en Amsterdam. 020 622 01 83,
De winnaars van vorig jaar, Bob info@ouderensongfestival.nl

gen over vooroordelen, racisme
en antisemitisme is gewenst.

Een tijdige reactie van de scholen
is gewenst omdat i.v.m. de herdenking van 75 jaar vrijheid en 75
De gastles is geschikt voor het ba- jaar bevrijding van Auschwitz er
sisonderwijs (groep 7 en 8) en het naar verwachting een veelvuldig
voortgezet onderwijs. Maar ook beroep zal worden gedaan op de
voor mbo, hbo, universiteiten en gastsprekers.
themabijeenkomsten zijn er gastlessen die zijn afgestemd op de Mail voor inhoudelijke vragen
doelgroep.
naar mailto:info@nadeoorlog.nl
of bel of app naar 06 39762378.
Een gastles door vrijwilligers van Voor het invullen van een aan‘Na de oorlog kost 30 euro + reis- vraagformulier ga naar:
kostenvergoeding voor de gast- http://www.nadeoorlog.nl/conspreker.
tact.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

