
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 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

In deze uitgave:
- Praat mee over zonne- 
 en windenergie

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 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!

Weekmarkt vervalt 
op 1 januari 
Op woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er 
geen weekmarkt op de Valkenburgerlaan. Op 
woensdag 8 januari 2020 bent u weer welkom!

Nieuwjaarsreceptie 
maandag 6 januari
vanaf 18.30 uur
De nieuwjaarsbijeenkomst is hét 
moment om gezamenlijk het nieuwe 
jaar in te luiden. Alle inwoners worden 
van harte uitgenodigd met elkaar 
in gesprek te komen en te toosten 
op 2020. 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. 

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt in het 
nieuwe jaar in een ander jasje gestoken. 
Niet ín het raadhuis, maar ervoor, op 
het plein. Er is live muziek, en naast een 
drankje zijn er ook friet en bijzondere 
bitterballen ‘met een verhaal’. Een 
informele sfeer die uitnodigt om een 
praatje met elkaar te maken. Bovendien 
wordt ook hoog bezoek verwacht!

Wijziging van 
politiebureau 
naar school
In augustus publiceerden wij de aanvraag 
van een omgevingsvergunning om het 
vroegere politiebureau aan Kerklaan 
61 te gebruiken als wissellocatie voor 
scholen. Daarna volgde in september een 
inloopavond hierover. In dit bericht leest u 
over de huidige stand van zaken.

De komende 20 jaar krijgen de gebouwen 
van de 10 basisscholen in Heemstede een 
grote opknapbeurt om goed op de toekomst 
voorbereid te zijn. De gemeente wil het oude 
politiebureau gebruiken als wissellocatie voor 
scholen die verbouwd worden. Om dit mogelijk 
te maken is een omgevingsvergunning nodig. 
De oorspronkelijke aanvraag hiervoor uit 
augustus is iets aangepast, omdat deze ruimer 
was geformuleerd en bovendien een wijziging 
van de bestemming suggereerde. Daarom is de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning nu 
toegespitst op alleen het gebruik van het pand 
voor onderwijs en naschoolse opvang.
Verder wordt op dit moment nog onderzoek 
gedaan naar de verkeerssituatie rond 
Kerklaan 61. Dit onderzoek leidt mogelijk tot 
verkeersaanpassingen. Als dat nodig blijkt, 
wordt hierover apart een besluit genomen.
Meer informatie over de opknapbeurt van de 
scholen vindt u via www.heemstede.nl/ihp

Gemeente 
Heemstede 

wenst u een gezond 
en voorspoedig 

2020!



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 (griffi  erecht). 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’.

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

Dinsdag 21 januari 2020  |  19.30-22.00 uur  |  gemeentehuis Heemstede
Praat mee over zonne- en windenergie 
Net als de rest van Nederland, heeft ook onze 
regio (IJmond/Zuid-Kennemerland) de opgave 
om meer duurzame energie via zonnepanelen 
en windmolens op te wekken. We noemen dit 
de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een 
fl inke uitdaging, omdat ruimte hier schaars is. 
Voor onze regio zijn 3 verschillende ruimtelijke 
scenario’s geschetst die inzicht geven in 
mogelijkheden om duurzame energie op te 
kunnen wekken. 

Wat vindt u passen als het gaat om zon en 
windenergie in deze regio en bij u in de buurt? 
Wat past juist absoluut niet? Heeft u zelf ideeën 
over de opwekking van duurzame energie in 
uw buurt? Of wellicht op andere plekken in de 
gemeente of regio? Waar ziet u kansen en wat 
kunt u zelf bijdragen? De gemeente nodigt u 
uit om hierover mee te denken en in gesprek 
te gaan over de geschetste scenario’s.

Kom op 21 januari naar het gemeentehuis 
van Heemstede en praat mee tijdens het 
RES-atelier. Een uitgelezen kans om mee te 
praten over de mogelijkheden waarbinnen 
de komende jaren meer duurzame energie 
opgewekt gaat worden! De bijeenkomst duurt 
van 19.30-22.00 uur. Meld u vóór 8 januari 2020 
aan via www.heemstede.nl/energietransitie. Na 
aanmelding ontvangt u een bevestiging met 
het programma van deze avond. 

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaande personen niet meer wonen op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen 
en -diensten. 

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende 
personen ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- Per 10-12-2019: B.B. Meijer, geboren 
 20-09-1980, Beatrixplantsoen 14
- Per 12-12-2019: L.M. Koenders, geboren 
 25-01-1946, Slotlaan 1 B 7

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).

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 09-10-2019: S.A.L. Shepperd, geboren 

22-01-1992, Zandvoortselaan 46
- Per 22-10-2019: T.H. Yildirim, geboren 
 11-10-1992, Binnenweg 39 A
- Per 24-10-2019: P. Kropop, geboren 
 28-02-1970, Julianalaan 8 
- Per 07-11-2019: S. de Graaff , geboren 
 28-01-1987, Zernikelaan 20
- Per 12-11-2019: R.N. Soe, geboren 
 07-01-1969, Zeelandlaan 24

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken. 
Zie ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Nieuwe regelgeving
Gladheidsbestrijdingsplan Heemstede
Op 19 november 2019 heeft het college 
het Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020 
vastgesteld. Dit plan is van kracht van 
1 november 2019 tot en met 31 maart 2020. 

Aanpassing Nota bodembeheer 
regio IJmond
Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad 
een aanpassing van hoofdstuk 3.4 van de Nota 
bodembeheer regio IJmond vastgesteld.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ankerkade 6, het plaatsen van een 

haagondersteunende constructie, 
wabonummer 507353, ontvangen 4 
december 2019

- Bronsteeweg 10, het vervangen van een 
reclamedoek, wabonummer 510654, 
ontvangen 10 december 2019

- Esdoornlaan 16, het verhogen van de nok, 
wabonummer 509970, ontvangen 10 
december 2019

- Fazantenlaan 59, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 511527, 
ontvangen 12 december 2019

- Hageveld 1, het bouwen van een garage 
en een tuinberging, wabonummer 508562, 
ontvangen 6 december 2019

- Nijverheidsweg tegenover 5, het kappen 
van een grauwe abeel, wabonummer 
510035, ontvangen 9 december 2019

- Locatie Slottuin, het planten van bomen 
binnen het (bestemmings)plangebied van 
het project Slottuin, wabonummer 509445, 
ontvangen 9 december 2019

- Schouwbroekerstraat 3, het verlengen van 
de bestaande rookgasafvoer, wabonummer 
511482, ontvangen 12 december 2019

- Zandvoortselaan 117, het plaatsen van 
een reclamebord, wabonummer 512212 , 
ontvangen 10 december 2019

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

Gewijzigde aanvraag 
omgevingsvergunning
- Kerklaan 61, het wijzigen van de 

bestemming ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’, 
wabonummer 429951, ontvangen 2 juli 
2019

Deze op 17 juli 2019 gepubliceerde aanvraag is 
als volgt gewijzigd:
‘Het in afwijking van de kantoorbestemming 
gebruiken van het pand op het perceel 
Kerklaan 61 ten behoeve van onderwijs 
en buitenschoolse opvang.’ Op deze wijze 

komt beter tot uitdrukking dat de bestaande 
bestemming in het bestemmingsplan 
ongewijzigd blijft en dat ander gebruik dan 
het bestemmingsplan nu toelaat al dan niet 
vergund gaat worden.
Tegen deze aanvraag is in dit stadium nog 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Ankerkade 6, het plaatsen van een 

haagondersteunende constructie, 
wabonummer 507353, verzonden 20 
december 2019

- Blekersvaartweg 14, het in afwijking van 
de bestemming groen gebruiken van het 
stuk grond als tuin, wabonummer 484103, 
verzonden 19 december 2019

- Camphuysenlaan 9, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 480280, verzonden 19 
december 2019

- 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, 
verzonden 17 december 2019

- H.W. Mesdaglaan 2, vernieuwen 
beschoeiing en plaatsen keerwand, 
wabonummer 474244, verzonden 20 
december 2019

- Hendrik Peeperkornstraat 31, het plaatsen 
van een dakterras, wabonummer 464260, 
verzonden 16 december 2019

- Herfstlaan 8, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 506467, verzonden 20 
december 2019

- Huizingalaan 13, het verhogen van de 
nok, optrekken voorgevel en het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 486127, 
verzonden 17 december 2019

- Lentelaan 5, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 501779, verzonden 16 
december 2019

- Nijverheidsweg t.o. nr. 5, het kappen van 
een grauwe abeel, wabonummer 510035, 
verzonden 16 december 2019

- Oosterlaan 8, het plaatsen van een 
dakopbouw en het realiseren van een 
appartement, wabonummer 494268, 
verzonden 19 december 2019

- Oosterlaan 14, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 473370, 
verzonden 19 december 2019

- Paulus Potterlaan 4, nieuwbouw woning, 
wabonummer 457818, verzonden 19 
december 2019

- Raadhuisplein 3, het uitbreiden van het 
woonhuis en bouwen van een garage-
berging, het vervangen van dakpannen, 
herstellen metselwerk en plaatsen 
zonnepanelen, wabonummer 464792, 
verzonden 16 december 2019

- Raadhuisstraat 75, het wijzigen van de 
bestaande pui en entree (exclusief reclame), 
wabonummer 498603, verzonden 17 
december 2019

- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw 3 
woningen en een winkel, wabonummer 
423352, verzonden 17 december 2019

- Ir. Lelylaan 6, aanbrengen van een wifi -
antenne in een boom nabij het Oude 
Slot, wabonummer 448657, verzonden 19 
december 2019

- Hageveld 102, renovatie van de voormalige 
kapel ten behoeve van het gebruik als 
woonruimte, wabonummer 494433, 
verzonden 19 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
- Cruquiusweg 29A, het plaatsen van 

een reclamezuil, wabonummer 506711, 
ontvangen 3 december 2019

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

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




