
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 december 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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Aandachtspunten rondom de 
feestdagen
Het nieuwe jaar is in aantocht. Wij willen 
graag dat de jaarwisseling feestelijk en veilig 
verloopt. Als gemeente hebben we een aantal 
maatregelen getroff en, maar we hopen dat u 
zich ook wil inzetten voor de veiligheid in uw 
directe omgeving.

- Vuurwerk afsteken mag alleen op 
 31 december vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 
 1 januari 2.00 uur ‘s nachts.
- De burgemeester heeft een 

vuurwerkvrijzone aangewezen op de 
Burgemeester van Rappardlaan, tussen de 
brug over de Van Merlenvaart en Speeltuin 
Groenendaal, inclusief het terrein van 
de kinderboerderij en alle plaatsen in de 
directe nabijheid van gebouwen met rieten 
daken. In deze zones mag geen vuurwerk 
worden afgestoken.

- Tijdens de jaarwisseling geldt een verbod 
op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven, wensballonnen en alle andere 
vormen van open vuur in de openbare 
ruimte in Heemstede. De veiligheidsrisico’s 
zijn daarvoor te groot. 

- In aanloop naar het nieuwe jaar is op 
diverse scholen lesgegeven over de gevaren 
van vuurwerk. Categorie F1-vuurwerk 

 

wordt ook wel kindervuurwerk of fop-
en-schertsvuurwerk genoemd. Je mag 
categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 

 12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar 
door verkrijgbaar en mag je ook het 
hele jaar door afsteken. In december 
zijn er supermarkten die hier actief mee 
adverteren. Helaas is het verschil niet altijd 
te horen en zelfs voor politie en Handhaving 
lastig te herkennen. 

- Om brandgevaar, schade en vernieling 
 te voorkomen mogen van maandag 
 23 december 2019 tot donderdag 2 januari 

2020 geen open of met zeil afgesloten 
(bouw)containers in de openbare ruimte 
zijn geplaatst. Dit geldt ook voor schaftketen 
en toiletunits.

- Op 28 december worden de 
parkeerautomaten in de winkelgebieden 
tijdelijk uitgeschakeld. U kunt dan tot en 
met woensdag 1 januari vrij parkeren. 
Belparkeerders ontvangen in deze periode 
een melding via hun app.

- Tussen 30 december en donderdag 
 2 januari zijn (ondergrondse) afval- en 

kledingcontainers tijdelijk afgesloten of 
verwijderd. Het is verstandig uw eigen 
rolcontainer(s) ook op een veilige plek te 
stallen.

- Fijn als u elkaar aanspreekt als u overlast 
ervaart. Overlast kunt u overdag telefonisch 
melden bij team Handhaving via 14 023 
en ’s avonds bij de politie via 0900-8844. 
Houd er rekening mee dat het, voor zowel 
handhavers als politie, niet altijd mogelijk zal 
zijn te reageren.

Wij gaan er vanuit dat u uw vuurwerkresten in 
uw straat zoveel mogelijk zelf opruimt. Alvast 
dank!

Kerstboom eruit na de feestdagen? 
Bied vanaf maandag 6 januari uw kerstboom 
aan langs de openbare weg. Kinderen kunnen 
de bomen inzamelen en daarmee lootjes 
verzamelen waarmee ze kans maken op mooie 
prijzen. Een deel van de opgehaalde bomen 
wordt gebruikt voor de kerstboomverbranding 
op woensdag 8 januari. Het overgrote deel van 
de bomen wordt versnipperd.

Lees alle informatie rondom de feestdagen op 
www.heemstede.nl/feestdagen

Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis
Op en rond de feestdagen zijn de 
openingstijden van het raadhuis 
gewijzigd:

- Dinsdag 24 december: 
 vanaf 13.00 uur gesloten 
- Woensdag 25 december 
 (eerste kerstdag): gesloten
- Donderdag 26 december 
 (tweede kerstdag): gesloten
- Dinsdag 31 december: 
 vanaf 13.00 uur gesloten
- Woensdag 1 januari 
 (Nieuwjaarsdag): gesloten
- Donderdag 2 januari: 
 open van 8.30-17.00 uur 

(publiekszaken tot 19.30 uur)
- Maandag 6 januari: 
 open van 10.00-17.00 uur

Ook via www.heemstede.nl/contact 
vindt u de gewijzigde openingstijden.
Wij wensen u fi jne feestdagen!

Aanvraag rijbewijzen 
rond feestdagen 
Rijbewijzen die op dinsdag 24 december voor 
14.00 uur als spoedopdracht zijn aangevraagd, 
kunnen vrijdag 27 december worden 
afgehaald tussen 8.30-13.00uur. 
Voor een spoedaanvraag op dinsdag 
31 december voor 14.00 uur geldt dat het 
rijbewijs op donderdag 2 januari kan worden 
afgehaald tussen 8.30-19.30 uur.

Aanmelden 
e-mailnieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over Heemstede? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de gemeente. U ontvangt periodiek de 
nieuwsbrief in uw mailbox. Aanmelden 
kan via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Kerstsamenzang bij de kinderboerderij
Net als vorig jaar zijn er weer 2 edities van de 
kerstsamenzang bij de kinderboerderij aan de 
Burgemeester van Rappardlaan in wandelbos 
Groenendaal:
- Zaterdag 21 december 19.00 - 20.00 uur: 

familiekerstsamenzang in samenwerking 
met het jeugdorkest Dacapo uit Lisse.

- Dinsdag 24 december 23.45-01.00 uur: 
kerstsamenzang georganiseerd door 
Herenorkest De Teisterband

Kom zingen onder het genot van veel 
gezelligheid, warme chocomelk en glühwein.
Kijk voor meer informatie op de 
facebookpagina Kinderboerderij ’t Molentje. Weekmarkt vervalt 

op 25 december 
en 1 januari 
Op woensdagen 25 december (eerste 
kerstdag) en 1 januari (Nieuwjaardag) is er 
geen weekmarkt op de Valkenburgerlaan. Op 
woensdag 8 januari 2020 bent u weer welkom!

Nieuwjaarsreceptie 
maandag 6 januari
Inwoners van Heemstede worden van 
harte uitgenodigd om op maandag 6 
januari vanaf 18.30 uur voor het raadhuis 
te toosten op het nieuwe jaar, een frietje 
te eten met een drankje erbij en elkaar te 
ontmoeten. Ook wie niet in Heemstede 
woont, maar hier bijvoorbeeld werkt of 
sport, is van harte welkom. Om 19.00 
uur houdt burgemeester Astrid Nienhuis 
haar nieuwjaarstoespraak.



Geslaagde jubileumeditie SantaRun
Haarlem - SantaRun Haarlem 
werd 13 december voor de 5e keer 
georganiseerd, een jubileum- 
editie. De Grote Markt kleurde 
rood en de sfeer zat er bij 2000 
verklede Santa’s, kerstengelen, 
rendieren en el�es goed in. San-
taRun Haarlem is in de afgelopen 
5 jaar uitgegroeid tot één van de 
grootste van Nederland. Deze 
funrun wordt georganiseerd door 
Rotary Kennemerlaat om geld in 
te zamelen voor het goede doel 
voor kinderen. Dit jaar is een re-
cordbedrag opgehaald, te weten 
€31.225. Dit fantastische bedrag 
wordt door Rotary Kennemer-
laat uitgereikt aan WeekendAca-
demie, Kinderuniversiteit Haar-
lem en stichting Hidup Baru. Om 
18 uur knalde de confetti kanon-
nen voor de start van de Elfs Run. 
Deze run voor kids tot een jaar of 
10 werd voor het eerst georgani-
seerd. Sportfever zorgde voor de 
warming up, zodat de Elfs opge-
warmd van start gingen. De run 
ging 1100 meter door de prach-
tig versierde straten van Haarlem.
Binnenkort staat de aftermovie on- 
line op: www.santarunhaarlem.nl.  Foto’s aangeleverd door Rotary Kennemerlaat

Nieuwe regelgeving
Op 28 november 2019 heeft de raad de 
volgende regelgeving vastgesteld:

- Beleidsplan sociaal domein 2020-2023
 Dit beleidsplan treedt in werking op 
 1 januari 2020.

- Beleidsplan minimabeleid 2020-2023
 Dit beleidsplan treedt in werking op 
 1 januari 2020.

- Archiefverordening Heemstede 2020
 Deze verordening treedt in werking op 

1 januari 2020. De Archiefverordening 
gemeente Heemstede 2016 is hiermee 
vervallen

Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Verwijderde 
gemeentelijke bomen
In oktober 2019 zijn 5 bomen verwijderd voor 
bouw- en rioleringswerkzaamheden rond het 
nieuwbouwplan De Slottuin aan de Ir. Lelylaan 
in Heemstede. Voor de volgende bomen geldt 
een herplant binnen het plangebied:
- 1 haagbeuk (Ø 30-50)
- 4 essen (Ø 30-50)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot 31 
december 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.

Onthe�ng Kerstboom-
verbranding 2020
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken bekend dat zij 
op grond van artikel 10.63, tweede lid Wet 
milieubeheer ontheffing heeft verleend aan 
de gemeente Heemstede voor het verbranden 
van kerstbomen op woensdag 8 januari 2020 
van 18.00 – tot 24.00 uur op het zogenaamde 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef te Heemstede.

Ter inzage
De ontheffing is tot 29 januari 2020 in te zien in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Tot deze 
datum kan door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden gemaakt tegen deze 
ontheffing bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede, ter attentie van 
de afdeling Ruimtelijk beleid.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 100, het uitbreiden van de 

bovenwoning op de eerste verdieping 
aan de achterzijde, wabonummer 507896, 
ontvangen 5 december 2019

- Bronsteeweg 9, het vervangen en verhogen 
van de bestaande dakkapellen op het voor- 
en zijgeveldakvlak, wabonummer 508122, 
ontvangen 5 december 2019

- Bronsteeweg 9, het vervangen en verhogen 
van de bestaande dakkapellen op het voor- 
en zijgeveldakvlak, wabonummer 508122, 
ontvangen 5 december 2019

- Herfstlaan 8, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 506467, ontvangen 

 3 december 2019
- Huizingalaan 68, het verhogen van de nok 

en het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 507064, 
ontvangen 4 december 2019

- Ooievaarlaan 25, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 505995, ontvangen 

 2 december 2019
- Zandvoortselaan 157, het uitbreiden van 

de winkel en wijzigen van de entreepui, 
wabonummer 506022, ontvangen 

 2 december 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 209, het terugplaatsen van de 

voordeur in de gevelpui, wabonummer 
475707, verzonden 10 december 2019

- Burgemeester van Rappardlaan 1, 
het kappen van een tamme kastanje, 
wabonummer 509697, verzonden 

 10 december 2019
- Cruquiushaven 1, het kappen van een witte 

paardenkastanje, wabonummer 509980, 
verzonden 12 december 2019

- Cruquiushaven achter nr. 21, het kappen 
van 1 populier, wabonummer 509927 
verzonden 10 december 2019

- Eerelmanstraat 7, het ophogen van de 
nokhoogte van de garage, wabonummer 
504506, verzonden 10 december 2019

- Franz Lehárlaan 127, het wijzigen van een 
kozijn op de 1e verdieping in de voorgevel, 
wabonummer 484455, verzonden 

 12 december 2019
- Glipper Dreef tegenover 64, het kappen van 

een linde, wabonummer 509986, verzonden 
12 december 2019

- Vaartkantje, het kappen van 3 eiken, 
wabonummer 510018, verzonden 

 13 december 2019
- Huizingalaan 68, het verhogen van de nok 

en het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 507064, 
verzonden 12 december 2019

- Ooievaarlaan 25, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

 wabonummer 505995, verzonden 
 12 december 2019
- Overplaats, ter hoogte van Hagenduin, 

het kappen van 12 paardenkastanjes, 
wabonummer 482105, verzonden 

 12 december 2019
- Troelstralaan 25, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 497189, verzonden 

 10 december 2019
- Van der Waalslaan 7, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 467250, verzonden 

 9 december 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
- Camphuysenlaan 9, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 480280, ontvangen 

 22 oktober 2019
- Clivialaan 1, het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
481265, ontvangen 23 oktober 2019

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

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’.




