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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 november 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: 
Leger des Heils Fondsenwerving

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp

06-10987687

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Eropuit met de rolstoel
Voor een mevrouw uit Heemstede zijn we op 
zoek naar iemand die met haar wil wandelen 
met de rolstoel. het liefst op donderdag of 
vrijdag.

Hulp bij social media
Voor het Adriaan Pauwjaar 2020 zoeken wij 
een vrijwilliger die socialmedia-activiteiten 
(facebook, instagram en twitter) wil en kan 
gaan vormgeven in teksten en foto’s.

Kunstfort zoekt 
publieksmedewerkers
Als publieksmedewerker ben je samen 
met een andere vrijwilliger het gezicht van 
het Kunstfort bij Vijfhuizen. Je ontvangt 

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

U kunt nog tot 5 december stemmen 
op één van de zes ontwerpen voor een 
nieuwe Belvedère in Groenendaal. 
Ga naar het stemformulier op 
www.heemstede.nl/belvedere

Op de hoogte blijven 
van de bekendmakingen 
in uw buurt? 

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)
Voornemen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 7 november 2019 ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- S. de Graaff , geboren 28 januari 1987, 

Zernikelaan 20

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) 5485868).

Besluit uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende personen per 7 
november 2019 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- J. Chen, geboren 25 oktober 1957, 
 Roosje Voslaan 42
- M.L. Oliver, geboren 19 september 1994, 

Leidsevaartweg 109
- A.Kok, geboren 24 maart 1982, 

Off enbachlaan 3

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
de dag van de bekendmaking tegen dit besluit 
bezwaar maken of een voorlopige voorziening 
aanvragen (Zie Inzien, reageren, bezwaar maken) 

Maak gebruik van handige app 
over bekendmakingen in uw buurt: 
OmgevingsAlert Ga naar de App Store (IOS) of 
Google Play (Android). Omgevingsalert is er nu 
ook op Internet: web.omgevingsalert.nl 
(let op: werkt niet op Internet Explorer).

bezoekers en informeert hen over het Fort, de 
tentoonstellingen en historie

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

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

Belvedèrenieuwe

Groenendaal Heemstede

Stem op uw favoriete ontwerp 
voor de nieuwe Belvedère 
in het Groenendaalse Bos

U kunt tot 5 december 2019 stemmen via: 
www.heemstede.nl/belvedere

In Plein1 en bij de receptie van het 
gemeentehuis kunt u de ontwerpen van de zes 
architecten zelf bekijken.

Achtergrond Nieuwe Belvedère 
Tot 1964 stond er een uitkijktoren 
in het Groenendaalse Bos. Met een 
schenking van de familie Bids wordt 
een nieuwe Belvedère gebouwd. 

Zes visies op de Nieuwe 
Belvedère 
Zes architecten hebben de eisen en 
wensen vertaald naar hun visie op 
een nieuwe Belvedère. 

Meer weten? Ga naar gemeentehuis of Plein1 voor meer informatie en hulp 
bij het stemmen. Of kijk op www.heemstede.nl/belvedere



Op reis naar Spanje met
Vocaal Ensemble Sola Re Sonare
Heemstede - Vocaal ensemble 
Sola Re Sonare is een enthousiast 
kamerkoor uit Heemstede onder 
leiding van Joop van Goozen. 
Op dit moment bestaat het koor 
uit 18 zangers. Op zondag 24 no-
vember om 15.00 uur gaat het 
koor in de Oude Kerk te Heem-
stede samen met het publiek op 
reis naar Spanje. Er zullen liede-
ren worden gezongen op teksten 
van Garcia Lorca.

De Spaanse dichter, toneelschrij-
ver, kunstenaar en musicus, die in 
zijn werk ‘alle snaren van zijn lier’ 
wilde tonen. Verschillende com-
ponisten hebben een poging on-
dernomen om de juiste snaar te 

raken. Het koor heeft gekozen 
voor een Spanjaard, een Italiaan-
se Amerikaan met Spaanse voor-
ouders en een Fin: Manuel Oltra, 
Mario Castelnuovo-Tedesco en Ei-
nojuhani Rautavaara.
U zult liefdesliederen, zigeuner-
liederen en liederen van (wan)
hoop en verlangen horen. Het le-
ven van Lorca bevatte dezelfde 
ingrediënten. Hij kende roem en 
erkenning, maar ook diepe wan-
hoop door de verloren liefdes 
van kunstenaar Salvador Dalí en 
beeldhouwer Emilio Aladrén. Zijn 
socialistische standpunten waren 
voor de fascistische milities reden 
genoeg om hem op 19 augustus 
1936 te executeren. Het wordt 

een bijzonder concert, waarin 
leerlingen van College Hageveld 
ook een rol spelen. Zij hebben het 
koor geholpen met de uitspraak 
van het Spaans, de gedichten ver-
taald en er zullen door twee leer-
lingen gedichten worden voor-
gedragen. Gitarist Peter Constant 
begeleidt het koor bij de Roman-
cero Gitano en speelt een aantal 
intermezzo’s. 

U kunt kaarten kopen in de voor-
verkoop voor €12,50 op onze 
website: www.solaresonare.nl. 
Aan de deur kosten de kaarten 
€15. Voor jongeren tot 18 jaar en 
voor houders van de Haarlempas: 
€10

Christmas Fair Dreefzicht
Haarlem - Op 24 november van 
10.00  tot  17.00 uur is er bij La 
Place/Dreefzicht in Haarlem een 
grootse indoor Christmas Fair. 
Deze Christmas Fair is in korte tijd 
uitgegroeid tot een zeer gezel-
lig evenement in de donkere da-
gen voor Kerst. Na een succesvol-
le start van deze fair met vijf ge-
passioneerde dames is de fair in-
middels uitgegroeid tot een eve-
nement met ruim 15 enthou-
siaste deelnemers. Deze deel-
nemers hebben een eigen win-
kel en/of staan regelmatig suc-

cesvol met hun mooiste waren 
op markten en fairs. Elke kraam 
heeft zijn eigen (kerst)sfeer: bro-
cante, antiek, vintage, zelfge-
maakte items, waaronder kaarten 
en slingers, teveel om allemaal op 
te noemen. Kortom, kom snu�e-
len tussen aantrekkelijk geprijs-
de spulletjes welke het leven en 
huis rondom Kerst aangenaam 
en sfeervol maken. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
heerlijk struinen, waarbij de toe-
gang tot de fair gratis is en parke-
ren geen probleem is.

Biomarkt 
Haarlemmerhout
Haarlem - December is een fees-
telijk maand. In december wor-
den er heel wat cadeautjes ge-
kocht en er wordt lekker en spe-
ciaal gekookt.

Op de sfeervolle BioMarkt in 
Haarlemmerhout op 7 december 
kun je heerlijke ingrediënten ko-
pen waar je een lekker feestmaal 
mee kunt bereiden.

En cadeautjes uiteraard.

De markt is tussen 10 en 15 uur.

Bibliotheek Haarlem Schalkwijk
Peuterbieb: lekker 
luisteren, spelen en dansen
Haarlem - Alle peuters verzame-
len: de Peuterbieb komt twee-
maal in december naar de Biblio-
theek Haarlem Schalkwijk. Wat is 
er �jner dan samen met je (klein)
kind te komen luisteren naar 
een verhaal. Op woensdag 11 en 
18 december zijn de peuters en 
hun (groot)ouders of oppas wel-
kom in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2) 
om te komen luisteren, spelen en 
dansen. De toegang is gratis. We 
beginnen steeds om half elf. 

Tijdens de Peuterbieb gaan we er 
echt een feestje van maken. En jij 
bent een van de gasten! Er wordt 

een prachtig verhaal voorgelezen 
en daar hoort natuurlijk een klei-
ne verrassing bij. Een spelletje bij-
voorbeeld, of misschien mag jij 
wel meehelpen tijdens het ver-
haaltje. 

Tijdens de Peuterbieb wordt spe-
lenderwijs aandacht besteed aan 
het taalgevoel en de woorden-
schat van kinderen door samen te 
lezen en ontdekken met leeftijds-
genootjes. De verhalen prikkelen 
de fantasie en deze gebruiken we 
ook als we muziek gaan maken 
en samen spelen of dansen. Voor 
ouders en oppassen is de Peuter-
bieb ook gezellig en leerzaam, zij 

krijgen leestips en delen ervarin-
gen met elkaar. 

Woensdag 11 en 18 december, 
10.30 tot 11.15 uur, gratis  toe-
gang.
Bibliotheek Haarlem Schalkwijk, 
Fie Carelsenplein 2. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

Half miljoen computerhulpvragen 
afgehandeld door vrijwilligers
Regio - Vrijwilligers van Senior-
Web hebben in de afgelopen ja-
ren maar liefst 500.000 PCHulp-
vragen van senioren naar tevre-
denheid afgehandeld. Senioren 
schromen niet om hulp te vragen 
bij het omgaan met hun compu-
ter, tablet of smartphone, zo blijkt 
uit recent gepubliceerde onder-
zoeken door Alexander van Deur-
sen (Universiteit Twente), Net-
werk Mediawijsheid, SeniorWeb 
en het Nationaal Ouderenfonds.

Maar liefst 36% van de 75-plus-
sers heeft recentelijk iemand uit 
hun omgeving om hulp gevraagd 
bij een computerprobleem. Le-
den van SeniorWeb kunnen met 
al hun digitale vragen terecht 
bij de computerhulpdiensten 
PCHulp en Leren aan Huis. De-
ze diensten worden gerund door 
zo’n 575 vrijwilligers, veelal zelf 
ook senior. Zij helpen hun leef-

tijdsgenoten in begrijpelijke taal 
en in hun eigen tempo op we bij 

hun digitale vragen en proble-
men. Info: www.seniorweb.nl.

Van links naar rechts op de foto: SeniorWeb-lid mevrouw Homburg, 
vrijwilliger Ton de Blok en voorzitter Lieteke van Vucht Tijssen.

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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 92, het wijzigen van de entree 

pui van de winkel, wabonummer 489032, 
ontvangen 4 november 2019

- Herenweg 9, het kappen van 1 beuk, 
wabonummer 492112, ontvangen 

 7 november 2019
- Kemphaanlaan 11, het plaatsen van een 

dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 490000, ontvangen 

 5 november 2019
- Meer en Boslaan 38, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 489986, ontvangen 

 6 november 2019
- Molenwerfslaan 44, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 488622, 
4 november 2019

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

Geweigerde omgevingsvergunning
- Jan van Goyenstraat 8, het in afwijking van 

het bestemmingsplan gebruiken van het 
pand met een winkelfunctie ten behoeve 
van kinderopvang, wabonummer 469706, 
verzonden 11 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
- Dr. P. Cuyperslaan 7, het optrekken van de 

zijgevel t.b.v. trappenhuis, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 477748, 
ontvangen 17 oktober 2019

- Molenwerfslaan 44, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 

 en vergroten van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 488622, 
ontvangen 4 november 2019

- Raadhuisstraat 50, aanpassen indeling 
begane grond, wijzigen gevel en splitsen 
pand in winkelruimte en separate 
bovenwoning, wabonummer 479159, 
ontvangen 18 oktober 2019

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

 9 oktober 2019
- Leidsevaartweg 1F, aanbrengen façade 

palen als anti-inbraakmaatregel en 
verbetering uitstraling pand, wabonummer 
467569, ontvangen 26 september 2019

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

Vergadering 
gemeenteraad 
28 november
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 28 november 
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 
 28 november 2019

Bespreekpunten:
- Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Hamerpunten:
- Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023
- Minimabeleid 2020 - 2023
- Archiefverordening Heemstede 2020
- Ontwikkeling Haven van Heemstede, 

vaststelling definitief ontwerp
- Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio 

IJmond’ voor het grondgebied van 
gemeente Heemstede

Overige punten:
- Motie VVD - Groene Oase in de MRA
- ‘Handhaving vuurwerkverbod in 

Heemstede’
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 28 november 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




