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informatie van de gemeente Heemstede, 6 januari 2021

Op zoek naar klein geluk in
Heemstede
Al maandenlang houdt het coronavirus ons
in zijn greep, maar we proberen er het beste
van te maken in deze tijd. Veerkracht tonen
en ondanks alles dichtbij huis genieten van
de kleine dingen die nog wel kunnen. We
zien dat Heemstedenaren creatieve manieren
vinden om met elkaar in contact te blijven,
er is aandacht voor elkaar, we gaan meer de
natuur in en vinden nieuwe manieren om te
sporten en te bewegen. Met de campagne
Klein Geluk zijn we op zoek naar datgene waar

Heemstedenaren in deze tijd energie van
krijgen, wat draagt bij aan een positief gevoel
en welke mooie initiatieven er ontstaan. Zo
heeft Ellen, kunstenares en woonachtig in
Heemstede, haar zelf ontworpen kaarten
gratis weggegeven, om juist in deze tijd
aandacht te vragen voor de vele mensen
die zich eenzaam voelen en/of niet gezien.
Een prachtig initiatief dat we graag delen.
Lees haar verhaal en andere verhalen op
heemstede.nl/kleingeluk.

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Stembureauleden
gezocht
Op woensdag 17 maart 2021 is de
verkiezing voor de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Vanwege
corona zijn stembureaus deze keer 3
dagen open. Namelijk op 15, 16 en 17
maart. Wij zoeken stembureauleden voor
deze verkiezing.

Hoe werkt het?

Stembureauleden zitten vanaf 7.00
uur tot het einde van het tellen van de
stemmen op het stembureau. Hou er
deze verkiezing rekening mee dat dit
zeker tot de nacht kan duren. Natuurlijk
mag je tussendoor pauzes nemen.
Dat doe je in overleg met je collegastembureauleden. Voor deze dag krijg je
een vergoeding van € 150.

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Aanmelden

Lijkt het je leuk om eens een verkiezing
van dichtbij mee te maken? Ben je
op 1 of een aantal van deze dagen
beschikbaar en ben je minimaal
18 jaar oud? Stuur een e-mail naar
verkiezingen@heemstede.nl. Wij sturen
je dan een formulier waarmee je je kunt
aanmelden.

Openingstijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 - 13.00 uur
Woensdag van 8.30 - 17.00 uur
Donderdag van 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 - 13.00 uur
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

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

Werk
aan de

weg

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas
online die u gevonden hebt of zoek naar
de portemonnee die u kwijt bent. Meer
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Omgevingsvergunningen

Inwoners Heemstede aan het woord
Ieder jaar ontmoeten we elkaar op de
nieuwjaarsreceptie. Daar gaan we met
elkaar in gesprek en brengen een toost
uit op het nieuwe jaar. Helaas is dit jaar
alles anders en gaan we door een zware
en onzekere tijd. Ook al zijn we nu vooral
samen op afstand, natuurlijk horen we nog

steeds graag wat u bezighoudt. Want wie
kunnen dat nou beter vertellen dan onze
inwoners zelf?
Bekijk de film en de toespraak van
burgemeester Astrid Nienhuis via
heemstede.nl/film2021.

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Chr santhemumlaan , het plaatsen
van een acht meter hoge vlaggenmast,
wabonummer 765000, ontvangen 27
december 2020
• Willem Klooslaan , het aanleggen van
een inrit/uitweg, wabonummer 763785,
ontvangen 22 december 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
•
lipperweg , het kappen van linde,
wabonummer 762112, verzonden 29
december 2020
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’.

Vergaderingen raadscommissies januari
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 12, 13 en 14 januari 2021 in
de Burgerzaal van het raadhuis. Door de
coronamaatregelen zijn deze openbare
vergaderingen vanaf 20.00 uur weer digitaal
te volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl.
U bent van harte uitgenodigd hierbij virtueel
aanwezig te zijn.

basisschool De Evenaar (A)
• Wensen en bedenkingen deelname
Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s (A)
• Onderbrengen Wmo loket Bloemendaal
bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale
Zaken Bloemendaal en Heemstede (IASZ)
(C), op verzoek van HBB
• Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Samenleving
12 januari 2021
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (A)
• Beschikbaar stellen krediet uitbreiding

Agenda raadscommissie Middelen
13 januari 2021
• Opening en vaststellen agenda

• Spreekrecht inwoners
• Bevindingen managementletter interim
controle 2020
• Rekenkamerrapport ‘Sturing op het
realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen’
• Energietransitie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
14 januari 2021
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Aanhouden huidige samenstelling van de
Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit
• Verbeteren fietsverbinding Cruquiusweg,

•
•
•
•
•

vaststelling uitgangspuntennotitie
Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
Overzicht bouwprojecten
Omgevingswet
Actiepuntenlijst
Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u
uw visie en/of mening geven door gebruik
te maken van het spreekrecht. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier,
Frank Wilschut, via telefoonnummer
(023) 548 56 37 of per e-mail:
griffie@heemstede.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt?
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

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’.

VOORLEESHOEK
De krenterige oliebol
Door Bart Jonker
Het was kortgeleden nog oudejaarsavond. Wist je dat
de oliebollen en appelflappen zich dan altijd optutten
voor deze feestelijke avond? Ze willen er namelijk ieder
jaar op hun best uitzien.
Een lekker heet oliebad
Alle bollen en flappen nemen graag even een heet
oliebad, waar ze na een poosje met een bruin velletje
weer uitstappen. Oh, je zou ze eens moeten zien als ze
bleek uit de beslagkom komen en in de olie glijden. Het
is het moment waar alle bollen en flappen ieder jaar
naar uitkijken. Voor hen is het een soort vakantie.
Juichend en joelend gaan ze de hete olie in. Wij
mensen bakken in de zon, want olie is te heet voor ons.
Daar moet je voor oppassen en kun je je aan branden.
Voor oliebollen en appelflappen ligt dat anders. Zij
bakken graag in de olie om een zongekleurd velletje te
krijgen. Het is dan net of ze naar het strand zijn
geweest. Daarentegen nemen hun vrienden de champagneglazen liever een bubbelbad om een bruisend
oud en nieuw te hebben.
Krentenbol
Een van deze oliebollen was Krentenbol. Krentenbol
vindt zo’n oliebad eigenlijk maar overdreven en te duur.
Krentenbol houdt namelijk niet van geld uitgeven. Hij
is natuurlijk al van zichzelf nogal krenterig. Toch neemt
hij een oliebad om niet uit de toon te vallen bij de
andere bollen. Anders is het helemaal zo’n bleekscheet
hè? Maar niet te lang hoor, want dat kost Krentenbol te
veel geld.
Krentenbol heeft een neef uit Duitsland: Berlinerbol.
Tegen hem klaagt Krentenbol de hele dag dat alles zo
duur is. Berlinerbol wordt hier af en toe heel moe van.
Hij ergert zich groen tot een gele crèmelaag aan de
gierigheid van Krentenbol. Berlinerbol krijgt steeds
meer een puddinghoofd van dat geklaag!
In tegenstelling tot Krentenbol, geven de appelflappen
juist wel veel geld uit om er goed uit te zien op oude-

jaarsavond. Na zo’n oliebad tellen zij juist heel veel
flappen neer voor nog een extra luxe poedersuikerbad
met eventueel nog wat kaneel. Zo zien ze er op-en-top
feestelijk uit!
Krentenbol wil al helemaal niet zo’n luxe poedersuikerbad met kaneel. Hij vindt het allemaal maar niets en
veel te duur. Op oudejaarsavond ligt hij als enige bol
zonder poedersuiker op de schaal. De andere oliebollen en appelflappen mompelen en fluisteren met
elkaar dat Krentenbol maar een rare oliebol is, omdat
hij als enige zo kaal tussen hen in ligt.
Ook de mensen vinden dat raar. Alle flappen en oliebollen die zijn bedekt met poedersuiker zijn als eerste
weg uit de schaal. Krentenbol blijft als laatste bol op de
schaal liggen, want de mensen hebben liever een bol
of flap met poedersuiker. Ze willen nou eenmaal geen
Krentenbol zonder iets erop en laten hem daarom
expres links liggen. Krentenbol begint hard te huilen en
voelt zich eenzaam. Hij ziet nu dat zijn krenterigheid
hem duur is komen te staan.
Poedersuiker
Poedersuiker, die naast de schaal staat, heeft alles
gevolgd. Hij vindt het best zielig voor Krentenbol dat
hij alleen overblijft. Doordat Poedersuiker te lang in de
koude bijkeuken heeft gestaan is hij een beetje
verkouden geworden. Ineens krijgt Poedersuiker een
spontane niesbui. Hatsjoe! Krentenbol krijgt pardoes
een hele lading poedersuiker over zich heen, zoveel,
nog meer dan wat erover de appelflappen was
gestrooid. Niet lang daarna wordt Krentenbol als
laatste uit de schaal genomen. Zo was hij toch nog
lekker het nieuwe jaar ingegaan en kwam alles op het
einde van jaar toch nog goed en ging iedereen
gelukkig het nieuwe jaar in.

Beeld: NieuwsFoto.nl.

Inbraak in woning: zoektocht
naar inbreker levert niets op
Aerdenhout – Bij een woning aan de
Van Lennepweg in Aerdenhout is
zaterdagavond 2 januari een inbraak
gepleegd. Rond 20.15 uur werd de
inbreker overlopen. De dader, een
man, van ongeveer 1,75 meter langs

droeg zwarte kleding en een masker.
De politie kwam met meerdere
eenheden, waaronder een hondengeleider, ter plaatse. Ondanks een
zoektocht is de dader niet meer
aangetroffen.

LEZERSPOST
De terugreis
We zijn aan de terugreis begonnen. Die loopt over een ander spoor dan
de heenreis. We kijken naar het landschap dat in de tegenovergestelde
richting er anders uitziet.
We zijn op de terugreis. Dat is geen omgekeerde heenreis. We verlangen
naar de volgende reis. Daar hebben we de tijd voor. De tijd laat ons niet
alleen.

H. Bronkhorst, Heemstede

