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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: 
Nationaal MS Fonds

Kies uw favoriete ontwerp voor de 
nieuwe Belvedère in Groenendaal
Tot 5 december 2019 kunt u uw stem 
uitbrengen op een van de 6 ontwerpen voor 
een nieuwe Belvedère in het wandelbos 
Groenendaal. De ontwerpen zijn afkomstig van 
6 architecten en ontwerpers, die hun visie op 
een nieuwe Belvedère hebben weergegeven. 
De ontwerpen zijn te bekijken in het 
gemeentehuis en in het gebouw Plein1. Hier 
is ook hulp aanwezig bij het online stemmen. 
Lees meer op www.heemstede.nl/belvedere

Op maandag 11 november plantte burgemeester Astrid Nienhuis in het grasveld bij het raadhuis de 
eerste bollen van de tulp ‘FreedomFlame’. In het voorjaar komen deze ‘vrijheidstulpen’ tot bloei en fl euren 
daarmee de viering van 75 jaar vrijheid op. Een kalender met alle activiteiten rond 75 jaar vrijheid in 
Heemstede vindt u op www.heemstede.nl/75jaarvrijheid 

Woont en/of werkt u in een wijk rondom station 
Heemstede-Aerdenhout? En wil u in 2020 weer 
gebruik maken van uw parkeervergunning? Ga 
naar parkeren.heemstede.nl en log in met uw 
DigiD of eHerkenning (voor bedrijven). U kunt 

uw parkeervergunning online verlengen en 
betalen met iDEAL. Uw vergunning is dan heel 
2020 geldig. Wilt u uw parkeervergunning niet 
meer gebruiken in 2020? Dan hoeft u niets te 
doen.

Verleng op tijd uw parkeervergunning

Zaterdag 16 november van 10.45 tot 13.15 uur
op de Herfstlaan (bij het molentje) 
en bij het raadhuis

SINTERKLAAS INTOCHT 
HEEMSTEDE 2019
Zaterdag 16 november van 10.45 tot 13.15 uur

HERFSTLAAN:
10.45: Opwarmen met de KIDZ-DJ, bekend van TV  
11.30: Ontvangst en verwelkomen Sinterklaas
12.30: Wandeling met Sint en Pieten naar het raadhuis 

RAADHUIS:
12.15: Optreden Dans & Balletstudio Jolein
12.45: Officiële ontvangst Sinterklaas door  
 burgemeester Astrid Nienhuis op het balkon  
13.15: Einde Sinterklaasintocht
Bekijk het complete programma op heemstede.nl/sint

Tijdens de jaarwisseling is het gebruikelijk 
om vuurwerk af te steken. Maar niet iedereen 
is blij met deze gewoonte. Samen met uw 
buren kunt u het initiatief nemen om uw straat 
vrijwillig vuurwerkvrij te houden. De gemeente 
stelt enkele borden beschikbaar om uw 
straat(deel) mee te markeren. 
Wilt u een vuurwerkvrije zone aanvragen/
aanmelden? Neem dan telefonisch contact op 
met Evelien van Schagen via (023) 548 57 47 of 
per e-mail postbusveiligheid@heemstede.nl
Lees meer informatie over aanmelding en 
spelregels op www.heemstede.nl/vuurwerk

Kiezen voor 
vuurwerkvrije straat 
in Heemstede

Vuurwerkvrije
straat

Bewoners initiatief

Bedankt 
namens bewoners en huisdieren

CJG Heemstede doet onderzoek naar 
online dienstverlening
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Heemstede wil graag haar online 
dienstverlening verbeteren. Daarom horen 
we graag van jongeren, ouders, verzorgers en 
professionals hoe we dat kunnen doen. 

Helpt u ons mee? Vul dan vóór maandag 
2 december de vragenlijst in op 
www.heemstede.nl/cjg-onderzoek.

Aanvragen 
reisdocumenten niet 
mogelijk op 19 november
Op dinsdag 19 november kunt u aan de 
publieksbalie van het gemeentehuis en online 
geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. 
Het ministerie van BZK vervangt op deze dag 
de aanvraagstations voor reisdocumenten.
Het ophalen van al aangevraagde 
reisdocumenten blijft gewoon mogelijk.



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

Viering Herfstbal bij 
kinderboerderij 
’t Molentje
Op 23 november 2019 organiseert Stichting 
Vrienden Kinderboerderij Heemstede 
het traditionele Herfstbal op het terrein 
van kinderboerderij ’t Molentje aan de 
Burgemeester van Rappardlaan. 
Toegangskaartjes voor dit sprookjesfeest kosten 
€ 5 per stuk (voor 1 volwassene en 2 kinderen).
De kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar bij de 
kinderboerderij tussen 9.00 en 16.00 uur. U kunt 
dan ook direct muntjes aanschaff en waarmee 
u op 23 november bij de cateringkramen kunt 
betalen.

Vrijwilligersfeest 
Heemstede op 
27 november
Elk jaar geeft de gemeente Heemstede een 
feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers. Dit als 
blijk van waardering voor hun enthousiasme 
en inzet! Het feest vindt plaats op woensdag 
27 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in 
de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Tijdens het feest wordt ook de winnaar 
van de Heemsteedse Vrijwilligersprijs 
2019 bekend gemaakt. Alle Heemsteedse 
vrijwilligers(organisaties) zijn van harte welkom. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bestemmingsplan ‘Horeca en terrassen Heemstede’ 
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van 
Heemstede maken volgens artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Horeca en terrassen Heemstede’ met planid 
NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201 op 31 oktober 
2019 heeft vastgesteld. 

Waarvoor is het bestemmingsplan 
opgesteld?
Het bestemmingsplan versoepelt de 
vestigingsmogelijkheden voor horecabedrijven 
in het centrumgebied van Heemstede 
en maakt het innemen van terrassen bij 
horecabedrijven en ondersteunende horeca 
rondom winkelgebieden vergunningsvrij. 
Voor dit doel is een paraplubestemmingsplan 
opgesteld die een juridisch planologisch 
kader schetst wat doorwerkt in alle 
bestemmingsplannen en de administratieve 
druk voor gemeente en ondernemers zo laag 
mogelijk is. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken vindt u op www.heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPterrassen-0201). Ook liggen de documenten 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad naar voren hebben gebracht, 
kunnen met ingang van donderdag 14 
november 2019 tot en met woensdag 25 
december 2019 tegen dit besluit beroep 
instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden 
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest (tijdig) zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit beroep kan worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Naast de mogelijkheid om op papier beroep 
in te stellen, kunnen burgers ook digitaal in 
beroep gaan. Dat kan alleen via het speciale 
digitale loket dat u op de homepage van de 
website van de Raad van State vindt. Om 
toegang te krijgen tot het digitale loket moet u 

beschikken over DigiD. Binnen het loket volgt u 
de instructies en vult u de formulieren in. Deze 
kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u 
kunt geen beroep instellen per e-mail.
Als beroep wordt ingesteld kan ook een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, als onverwijlde spoed dat, gelet op de 
betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afl oop 
van de beroepstermijn, tenzij binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van 
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

Hebt u nog vragen of opmerkingen?
Neem dan telefonisch contact op met 
mevrouw E. Suijk via (023¬) 548 57 53. 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
e.suijk@heemstede.nl

Meedoen aan een ontwerpatelier voor de Omgevingsvisie?
Als inwoner van Heemstede kent u uw 
gemeente als geen ander. Als gebruiker van de 
openbare ruimte weet u waar de kwaliteiten 
en de kansen voor verbetering liggen.
Uw kennis en ervaring hebben wij nodig om 
een Omgevingsvisie te maken. Hierin bepalen 
we hoe we de uitdagingen voor de komende 

jaren gaan aanpakken. Bijvoorbeeld; het regent 
steeds harder, waar gaan we al dit hemelwater 
opvangen? Maar ook: hoe kunnen we de 
openbare ruimte zo inrichten dat mensen 
langer (veilig) thuis kunnen blijven wonen?
We organiseren ontwerpateliers om samen 
met u te werken aan een visie voor uw 

leefomgeving. Doet u mee? De eerste sessie 
is op woensdag 20 november van 19.00 
- 22.00 uur in het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein. Er is plaats voor 5 inwoners. 
Meld u aan via omgevingsvisie@heemstede.nl. 
Meer informatie vindt u op 
www.heemstede.nl/omgevingsvisie.

Verwijdering � etswrakken Stationsomgeving
Op 20 november 2019 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fi etswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 

verwaarloosde toestand verkeert.
Fietskettingen waarmee deze fi etsen aan 
fi etsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd.
De fi etsen en kettingen worden 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 zijn fi ets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
Heemstede.

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Nieuwe regelgeving
Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden 
van het college
Op 29 oktober 2019 heeft het college het 
Reglement van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van het college 
vastgesteld. Dit Reglement is in werking 
getreden op 1 november 2019. Het Reglement 
van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van het college, vastgesteld 
bij collegebesluit van 4 juli 2006, is hiermee 
vervallen. 

Beleid handhaving artikel 13b Opiumwet 
Heemstede 2019
Op 29 oktober 2019 heeft de burgemeester 
het Beleid handhaving artikel 13b Opiumwet 
Heemstede 2019 gewijzigd. Deze wijziging 
treedt in werking op 12 november 2019. 

Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via www.
offi  cielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 14, het in afwijking van 

de bestemming groen gebruiken van het 
stuk grond als tuin, wabonummer 484103, 
ontvangen 28 oktober 2019

- Franz Lehárlaan 127, het wijzigen van een 
kozijn op de 1e verdieping in de voorgevel, 
wabonummer 484455, ontvangen 28 
oktober 2019

- Huizingalaan 13, het verhogen van de 
nok, optrekken voorgevel en het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 486127, 
ontvangen 30 oktober 2019

- Lombokstraat 1A, het versterken van de 
begane grondvloer van het bedrijfspand, 
wabonummer 486709, ontvangen 31 
oktober 2019

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

Verleende omgevingsvergunning
- Jacob de Witstraat 18, het plaatsen van 

een berging in de voortuin, wabonummer 
468796 , verzonden 7 november 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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Jacob de Witstraat 6, het uitbreiden van 

de eerste verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 467787, verzonden 

 5 november 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
- Blekersvaartweg 14, het in afwijking van 

de bestemming groen gebruiken van het 
stuk grond als tuin, wabonummer 484103, 
ontvangen 28 oktober 2019

- Oosterlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 473370, 
ontvangen 3 oktober 2019

- Paulus Potterlaan 4, nieuwbouw woning, 
wabonummer 457819, ontvangen 

 3 september 2019

- Van Merlenlaan 28A, het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 473368, ontvangen 

 7 oktober 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
- Blekersvaartweg 14, het in afwijking van 

de bestemming groen gebruiken van het 
stuk grond als tuin, wabonummer 484103, 
ontvangen 28 oktober 2019

- Oosterlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 473370, 
ontvangen 3 oktober 2019

- Paulus Potterlaan 4, nieuwbouw woning, 
wabonummer 457819, ontvangen 

 3 september 2019

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



De Kunstmeisjes nemen je mee 
langs 50 favoriete kunstwerken
Heemstede - Op dinsdag19 no-
vember is er een lezing van ‘De 
Kunstmeisjes’: Mirjam Kooi-
man, Nathalie Maciesza en Re-
nee Schuiten-Kniepstra bij Boek-
handel Blokker in Heemstede, om 
20.00 uur.

De kunstmeisje schrijven enthou-
siast en aanstekelijk over oude en 
moderne kunst – zowel voor de 
doorgewinterde kunstliefhebber 
als de beginnende enthousiaste-
ling.
 
Gemiddeld kijken mensen twin-
tig seconden naar een kunst-
werk. Maar welke geheimen ont-
vouwen zich na dat moment? De 
Kunstmeisjes, drie jonge kunst-
historici, nemen je mee langs hun 
vijftig favoriete kunstwerken in 
Nederlandse musea. Van Frans 
Hals, Breitner en Morandi tot Yay-
oi Kusama, Louise Bourgeois en 
Anish Kapoor. Ze duiken onder 
het oppervlak van de kunstwer-

ken en vertellen de verrassende, 
ontroerende en grappige verha-
len die zich daar verschuilen. Dat 
kunst niet moeilijk is, en al hele-
maal niet elitair, laten ze zien aan 
de hand van oude én moderne 
kunst.

Deze avond is in samenwerking 
met De Haarlemse Ondernemers 
Sociëteit (HOS). De toegang is vrij.

Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

Cabaret in De Luifel
Katinka Polderman over dierenleed 
en de egoïstische mens 
Heemstede - In haar  zesde ca-
baretsolo richt Katinka Polder-
man zich op dierenleed en de 
egoïstische mens. Polderman 
schetst hoe de mensheid de evo-
lutie heeft gewonnen en hoe die-
ren daar de dupe van zijn gewor-
den. Zij heeft een eigenzinnige, 
niet-moralistische manier gevon-
den om de relatie tussen mens en 
dier te behandelen. Dit levert een 
ijzersterk programma op over 
hoe de mens langzaam maar ze-
ker de aarde verwoest. Maar ook 
mooie liedjes, zoals de smartlap 
over een varkentje in de bio-in-
dustrie, gezongen in de stijl van 
de Zangeres zonder Naam.   
Zaterdag 16 november treedt 
Polderman op in theater De Lui-
fel aan de Herenweg. Aanvang 
is 20.15 uur en de toegang be-
draagt €18,50.
 
Katinka Polderman pakt het pu-
bliek langzaam in met haar dro-
ge stijl vol slimme woordspelin-
gen, rake liedjes en sarcastische 
omdraaiingen.  De wereld gaat 
ten onder, en ze doet wat ze kan, 
vanaf haar luie stoel. Dat wordt 

duidelijk uit elke nuchtere op-
merking die volgt na elk pleidooi. 
Geen dieren eten, maar wel kip. 
Opkomen voor dierenrechten, 
maar niet voor de kinderen die 
haar kleren maken in Bangladesh.
Polderman maakt, zoals we van 
haar gewend zijn, grote indruk 
met haar steengoede liedjes, vol 
kinderlijk eenvoudige observa-
ties, die even waar als grappig 

zijn. Maar ze schept ook ruim-
te met luchtige woordspelingen 
zoals: “Als het leven te zwaar is, 
moet je er meer uit halen.”

Er zijn voor deze show in Theater 
De Luifel nog enkele kaarten be-
schikbaar via:
www.podiaheemstede.nl  of de 
theaterlijn 023-5483838 of aan 
de zaal.

Foto: Jaap Reedijk

Activiteit Bibliotheek Bennebroek
Breng je kleurplaat tot leven
Bennebroek - Houd je van kleu-
ren? Blauwe bomen, paarse luch-
ten en onderwaterwerelden in 
oranje-met-groene-bolletjes? Al-
les kan! Hoe tof is het om na het 
kleuren je kleurplaat tot leven te 
laten komen? Dat kan tijdens de-
ze gratis workshop voor kinderen 
van 3 tot en met 7 jaar in de Bibli-
otheekBennebroek, Kerklaan 6 in 
Bennebroek. Kom woensdag 20 

november van 15.00 tot 16.00 uur 
lekker kleuren en speel de spelle-
tjes met de app Quiver.
Na de app nog niet uitgespeeld? 
Dan kun je zien hoe Augmented 
Reality werkt in een boek! Laat 
de dino’s tot leven komen of een 
maanvoertuig over het maanop-
pervlak rijden! Je hoeft je niet aan 
te melden, je kunt gewoon bin-
nen lopen.

De Bibliotheek van Bennebroekis 
gevestigd aan de Kerklaan 6.

In het oranje om geweld tegen 
vrouwen aan te kaarten
Heemstede - Op de foto geen 
voetbalsupporters maar leden 
van de VVAO (Vereniging voor 
hoog opgeleide vrouwen), bij-
een in het oranje om aandacht te 
vragen voor het geweld dat vrou-
wen wordt aangedaan. Dit alvast 
als voorzet voor 25 november, de 
internationale dag tegen geweld 
tegen vrouwen, die zich in oran-
je hult:
zie www.orangetheworld.nl.
De VVAO is actief in Kennemer-
land en heeft veel leden uit 
Heemstede.

Wereldwijd krijgt één op de drie 
vrouwen te maken met geweld. 
In Nederland is dat zelfs 45% van 
de vrouwen en meisjes. Om daar 
aandacht voor te vragen is 25 no-
vember door de Verenigde Na-
ties benoemd als de Internationa-
le Dag tegen Geweld tegen Vrou-
wen. De Orange the World cam-
pagne, waar meer dan honderd 
landen aan meedoen, trapt af op 

deze dag en zal eindigen op 10 
december. 

Het oranje uitlichten van een be-
langrijk gebouw of ander land-
mark door overheden op 25 no-
vember is een vast onderdeel 
van Orange the World. Nederland 

zal naar verwachting dit jaar de 
meeste oranje gebouwen en ob-
jecten ter wereld tellen, verspreid 
over het hele land! In alle provin-
cies doen meerdere gemeenten 
mee. Ook in Heemstede zal het 
gemeentehuis op 25 november 
oranje kleuren.

Het HPhO viert de herfst met muziek
Heemstede - Op zaterdagavond 
23 november wordt de Pinkster-
kerk in Heemstede weer gevuld 
met �jne klanken door het Heem-
steeds  Philharmonisch Orkest 
(HPO). Samen met violiste Olivia 
Scheepers speelt het orkest ver-
volgens het prachtige en zeer be-
kende vioolconcert van Johannes 
Brahms.  Het concert begint om 
20.15 uur. Kaarten kosten €15 en 
zijn te koop via www.hpho.nl.
 
Jarenlang beloofde Brahms een 
concert te schrijven voor Joseph 
Joachim, maar zoals met zoveel 
van zijn grootschalige projec-
ten bleef hij dat maar uitstellen. 
Tenslotte, bemoedigd door het 
succes van zijn tweede symfo-
nie, ging hij aan de slag met het 
werk, gebruikmakend van de ad-
viezen van Joachim. Aanvanke-
lijk zou het werk net als zijn twee-
de pianoconcert vierdelig wor-
den, maar tenslotte was hij over-
tuigd dat de gangbare drie meer 
dan genoeg waren; de weggela-
ten gedeelten doken later in dat 
2e pianoconcert op.
In de Zweedse dansen van Max 
Bruch wisselen tempi en sferen 
elkaar in hoog tempo af. U hoort 
mooie solo’s van de blazers en 

ook van de concertmeester. De 
Zweedse Dansen zijn oorspron-
kelijk gecomponeerd voor viool 
en piano. Al spoedig volgde een 
versie voor piano 2- en 4-handig, 
voor militaire kapel en voor or-
kest. Opvallend in deze 15 dan-
sen, voorafgegaan door een in-
leiding die terugkeert in de laat-
ste dans, is de overvloed aan rus-
tige dansen. 

Vorig jaar speelde het HPhO al 
‘A London Symphony’ van Ral-
ph Vaughan Williams. Deze keer 
staan de English Folksongs op 
het programma. Deze suite is een 
van de beroemdste werken van 
Vaughan Williams. Hij compo-
neerde het in 1923 voor een mi-
litaire band. In 1924 arrangeer-
de zijn leerling Gordon Jacob het 
werk voor symfonieorkest.   Haar 
professionele debuut was in 2015 
met het DeHavilland Philharmo-
nic Orchestra o.l.v. Robin Brow-
ning (UK) en in Duitsland met, ja-
wel, het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest o.l.v. Dick Verhoef. 
Sindsdien is ze regelmatig te gast 
als soliste in Nederland en Enge-
land met verschillende orkesten, 
waaronder Chester Philharmo-
nic, Capriol Chamber Orchestra 

en Covent Garden Chamber Or-
chestra.
Haar recente en toekomstige 
concerten behelzen de vioolcon-
certen van Mendelssohn en Beet-
hoven met het Stroud Symphony 
Orchestra (UK) in 2019 en 2021, 
en het Brahms’ vioolconcert met 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest in 2019 en 2020.
 
Met een uitgesproken liefde voor 
kamermuziek is violiste Olivia 
zeer actief in een aantal ensem-
bles.
In 2016 heeft ze het Belinfante 
Quartet opgericht. Het jaar 2019 
namen zij deel aan het Young Ta-
lent Festival Schiermonnikoog, 
l’Académie Quatuor Diotima (FR), 
Zeister Muziekdagen en heb-
ben ze de Delft Chamber Music 
Festival Award 2019 mogen ont-
vangen. Ook zullen ze te horen 
zijn bij het Kamermuziekfestival 
Utrecht o.l.v. Janine Jansen in de-
cember 2019.
Verder is ze onderdeel van het 
Unieke Ensemble en het rebel-
lencollectief Pynarello. Olivia 
Scheepers bespeelt een viool van 
G. Gatti (Turijn, 1912), die ze in 
bruikleen heeft van het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds.

Klassieke muziek op Hageveld, op 21 en 22 november
Heemstede - Een najaarstradi-
tie van College Hageveld: een 
avondvullend concert met klas-
sieke muziek en dans, uitgevoerd 
door leerlingen en enkele docen-
ten.

Voor de dertiende editie van ‘Glad 
Marmer Klassiek’  wordt op twee 
avonden een prachtig program-
ma gebracht in de sfeervolle set-
ting van de aula van College Ha-
geveld. Ieder jaar weer is het pu-

bliek enthousiast en verrukt over 
de talenten van de deelnemers.
Na de audities is er een afwisse-
lend en verrassend programma 
met deelnemers uit vrijwel al-
le klassenlagen. De piano is sterk 
vertegenwoordigd, maar daar-
naast zijn viool, �uit, harp en ac-
cordeon te horen. Ook is er ruim-
te voor klassieke zang en dans. De 
deelnemers zijn volop aan het oe-
fenen om hun uitvoering te per-
fectioneren en zij kijken ernaar 

uit om na al dat oefenen aan het 
publiek te laten te laten horen en 
zien waartoe dat geleid heeft.
De uitvoeringen zijn op donder-
dag 21 en vrijdag 22 november 
en de aanvang is 19.30 uur. 

Kaarten voor de uitvoeringen zijn 
te reserveren via de administratie 
van College Hageveld (college@
hageveld.nl, tel. 023-5100100). Ze 
kosten 6 euro per stuk, inclusief 
een pauzeconsumptie.

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’.




