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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 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: 
Diabetes 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! 

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.

Investeert u als woningeigenaar in de 
verduurzaming van uw eigen huis? Dan kan 
en wilt u daar vast bevlogen over vertellen. 
Op 2 en 9 november doen inwoners van 
Heemstede weer mee aan de Nationale 
Duurzame Huizenroute: hét moment om 
anderen te inspireren om ook met isolatie 
en duurzame energie aan de slag te gaan.
Ook meedoen en anderen laten zien welke 
acties u in huis heeft gedaan? 
Meld uw woning aan op 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Nibud-onderzoek: 
Regelingen voor mensen met een 
laag inkomen niet altijd bekend
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat 
iedereen mee kan doen. Soms is dat helaas niet 
vanzelfsprekend, omdat het inkomen te laag 
is. Daarom kunnen kinderen en volwassenen 
soms een vergoeding van ons krijgen. Het is 
hierdoor mogelijk om bijvoorbeeld te sporten, 
een computer voor uw kind aan te schaff en of 
huiswerkbegeleiding te krijgen. 

Onderzoek naar bekendheid en 
(niet-) gebruik
De gemeente wilde graag weten hoe bekend 
deze regelingen zijn bij haar inwoners. Daarom 
is hier onderzoek naar gedaan door het Nibud 
en zijn er vragenlijsten verstuurd. Een algemene 
conclusie uit het onderzoek is dat nog steeds 
winst behaald kan worden aan het beter 
bekend maken van de regelingen. Regelingen 
voor kinderen zijn bekender dan regelingen 
voor volwassen. Opvallend is dat mensen soms 
denken dat ze niet in aanmerking komen voor 

de regelingen, terwijl ze er gezien hun inkomen 
wel recht op hebben.

Verloting kledingcadeaukaarten
Onder de inwoners die de vragenlijst hebben 
teruggestuurd (en toestemming hebben 
gegeven), zijn kledingcadeaukaarten verloot. 
De winnaars hebben inmiddels bericht 
gekregen. Alle deelnemers worden hartelijk 
bedankt voor hun bijdrage. 
Heeft u interesse in de uitkomsten 
van het onderzoek? Mail dan naar de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
(IASZ) via iasz@heemstede.nl. 
IASZ stuurt u het rapport van het onderzoek 
dan toe. Weten welke regelingen er zijn? Kijk 
dan op www.iasz.nl/meedoen

Taalhulp gevraagd voor 
vluchtelingen
Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland 
helpt statushouders met het leren van de 
Nederlandse taal. We vragen vrijwilligers met 
geduld en empathie. Ook worden er leerzame 
bijeenkomsten georganiseerd voor de 
taalcoaches. 

Vrijwilligers voor De Zonnebloem 
De Zonnebloem afdeling Heemstede zoekt 
enthousiaste vrijwilligers voor diverse taken 
zoals het bezoeken van de deelnemers, samen 
erop uit gaan of iemand begeleiden bij een 
dagje uit.Ook alschauff eur of organisator 
van diverse activiteiten ben je ook van harte 
welkom.

Eenmalig: sterke vrijwilliger voor het 
verplaatsen van een bed
Wij zoeken een vrijwilliger die kan helpen met 
het verplaatsen van een tweepersoonsbed. 
Er moet ruimte gemaakt worden voor een 
ziekenhuisbed en de partner kan dit niet alleen. 

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

Nationale Duurzame Huizenroute 
op 2 en 9 november

Regeling mandaten, volmachten en 
machtigingen Heemstede 2019
Op 24 september 2019 hebben het college 
en de burgemeester, elk voor zover het hun 
bevoegdheid betreft, de Regeling mandaten, 
volmachten en machtigingen Heemstede 2019 
vastgesteld. Deze treedt met terugwerkende 
kracht in werking op 16 september 2019.
De hiervoor geldende mandaatregeling 

uit 2016 en het Mandaat-, aanwijzings- 
en uitvoeringsbesluit Wet basisregistratie 
grootschalige topografi e Bloemendaal en 
Heemstede 2018 zijn hiermee vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
zoek.offi  cielebekendmakingen.nl.

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



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’.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 31 oktober 
2019 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda: 
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 31 oktober 2019
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Bijdrage mobiliteitsfonds structureel 

maatregelenpakket spoorverbetering 
Haarlem - Zandvoort 

Hamerpunten:
- Nota reserves en voorzieningen - 

weerstandsvermogen 2019
- Najaarsnota 2019
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Horeca en 

terrassen Heemstede’
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning seminarhotel 
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199) 

Overige punten:
- Raadsgesprek invulling Motie Samenspraak
- Benoemingen in raadscommissies 
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 31 oktober 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 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Voornemens uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 03 oktober 2019: J. Chen, 
 geboren 25-10-1957, Roosje Voslaan 42
- Per 04 oktober 2019: A. Kok, 
 geboren 24-03-1982 Offenbachlaan 3
- Per 09 oktober 2019: 
 S.A.L. Shepperd, geboren 22-01-1992, 

Zandvoortselaan 46 
 N.A. de Bilt, geboren 06-01-1970, 
 Erasmuslaan 3
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, (023) 548 
58 68).

Uitschrijvingen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten 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:
 E. Dorresteijn, geboren 04-07-1965 

Kemphaanlaan 2
 K. Frisinghelli, geboren 08-11-1974 

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

Offenbachlaan 86
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).

Vergadering gemeenteraad 31 oktoberUitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)

Evenementenvergunningen
Bosfairs Groenendaal
Op 17 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan Launique 
Events voor het houden van bosfairs op de 
Burgemeester van Rappardlaan op 25 april, 21 
mei, 27 juni en 10 oktober 2020 van 11.00 tot 
17.00 uur.

Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Burgemeester van Rappardlaan (tussen de 
Sparrenlaan en het parkeerterrein tegenover 
de kinderboerderij) af te sluiten op genoemde 
data tussen 07.00 en 19.00 uur.

Kunst- en brocantemarkt Jan van 
Goyenstraat
Op 17 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het 
houden van een kunstmarkt op 7 juni 2020 van 
11.00 tot 17.00 uur in de Jan van Goyenstraat.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven de Jan van 
Goyenstraat op 7 juni 2020 af te sluiten tussen 
07.00 en 18.00 uur.

Heemstede Loop
Op 17 oktober 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Sportsupport voor 
het houden van een hardloopevenement op 
25 oktober 2020 van 07.00 tot 17.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
de onderstaande straten af te sluiten op 
genoemde tijden.
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg 

t/m kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan 
van ca. 09.00 tot ca. 14.00 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van 
ca. 11.05 tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan in 
beide richtingen van ca. 12.05 tot ca. 12.15 
uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter 
hoogte van Sportparklaan/Glipper Dreef tot 
en met hoek Bosbeeklaan van ca. 12.05 tot 
ca. 12.15 uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 
uur

- De Bosbeeklaan en Burg. Van Rappardlaan 
van ca. 12.15 tot ca. 13.50 uur

- Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Clusiuslaan, Ritzema Boskade en 
Burgemeester van Doornkade van ca. 12.30 
tot ca. 14.00 uur

- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 tot ca. 14.20 
uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan 
van ca. 12.50 tot ca. 14.20 uur

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 tot ca. 14.20 uur

De Voorweg, Achterweg, Meerweg en Meer en 
Boslaan zijn tussen ca. 10.30 en ca. 14.00 uur 
slecht bereikbaar in verband met hardlopers 
in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fiets-/voetpad tot aan de 
Vrijheidsdreef en wordt de rijweg van de Van 
Merlenlaan van het fietspad afgescheiden 
door rood/wit lint. Waar het parcours van 
de Heemstede Loop wegen kruist wordt 
het verkeer (tijdelijk) tegengehouden door 
verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.

Neem voor meer informatie ober deze 
evenementenvergunningen telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- H.W. Mesdaglaan 2, vernieuwen 

beschoeiing, wabonummer 474244, 
ontvangen 8 oktober 2019

- Havenstraat 23, het optrekken van de 
achtergevel en verhogen nok, plaatsen 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 473468, ontvangen 

 8 oktober 2019
- Oosterlaan 14, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 473370, 
ontvangen 3 oktober 2019

- Scheldelaan 16, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 473536, ontvangen 

 9 oktober 2019
- Sweelinckplein 3, vernieuwen kozijnen/

ramen, wabonummer 474135, ontvangen 
 8 oktober 2019

- Van de Spiegellaan 2, het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 473365, ontvangen 

 7 oktober 2019
- Van Merlenlaan 28A, het plaatsen van 

een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 473368, ontvangen 

 7 oktober 2019
- Zomerlaan 27, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 475448, ontvangen 

 8 oktober 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 37, het verhogen van 

de kap van het woonhuis, wabonummer 

460664, verzonden 15 oktober 2019
- Hendrik de Keyserlaan 16, het plaatsen 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 465972, verzonden 

 17 oktober 2019
- Strawinskylaan t.h.v. nr. 40, het vervangen 

van de brug in het IJsbaanpad, 
wabonummer 444296, verzonden 

 17 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Van der Waalslaan 7, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 467250, ontvangen 25 
september 2019

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Van der Waalslaan 7, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 467250, ontvangen 

 25 september 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




