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Aan de slag met visie op weekmarkt
Al 35 jaar is de weekmarkt op de
Valkenburgerlaan een begrip voor bezoekers
en ondernemers. Uit een onderzoek in
januari 2020 blijkt dat inwoners over het
algemeen tevreden zijn over de markt op de
Valkenburgerlaan. De markt biedt niet alleen
goede producten maar heeft daarnaast ook
een sociale functie als ontmoetingsplek waar
mensen een praatje maken.

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Om op deze plek een sterke en goede
markt te behouden voor de komende 15
jaar gaat de gemeente een ‘marktvisie’
opstellen. Dit gebeurt in samenspraak met de
marktkooplieden met een vaste standplaats,
bezoekers en inwoners.

Trends

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

Verschillende ontwikkelingen vragen om een
visie op de weekmarkt. Met de toenemende
vergrijzing moet de markt toegankelijk zijn en
blijven voor ouderen en tegelijkertijd inspelen

op nieuwe generaties. Er wordt steeds meer
online gekocht en dit heeft zijn effecten op
de markt. Deze en andere ontwikkelingen
zorgen ervoor dat de weekmarkt in zijn huidige
vorm niet vanzelfsprekend is. Centraal in de
visie staan dan ook de functie, indeling en
toegankelijkheid van de markt.

Themaweek ‘Markt van de toekomst’
Voor de marktvisie worden onder andere
de wensen en behoeften van bezoekers
onderzocht. In het voorjaar vindt op de markt
de themaweek plaats, waar bezoekers en
gemeente met elkaar in gesprek gaan over de
markt van de toekomst.

Planning

Het is de bedoeling dat de marktvisie in
september 2021 in de gemeenteraad
besproken en vastgesteld wordt. Deze
marktvisie vormt de basis voor verder besluiten
en wijzigingen.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Denkt u mee over
wonen zonder aardgas?
In 2050 moeten alle woningen zonder aardgas
verwarmd worden. Dat klinkt ver weg, maar de
tijd gaat snel. In 2021 moet iedere gemeente
een Transitievisie Warmte opstellen. In die visie
staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en
hoe en wanneer wijken aardgasvrij(er) gemaakt
kunnen worden. De gemeente Heemstede
zoekt inwoners die daarover mee willen
denken. Kennis over dit onderwerp is niet
nodig om mee te kunnen doen.
We organiseren twee (online) bijeenkomsten
op 8 februari en 20 mei van 19.30 - 21.30 uur.
Denkt u met ons mee? Meld u aan via
heemstede.nl/energietransitie.

Vrijwilligers gevraagd
in Heemstede
De afgelopen maanden hebben veel
Heemstedenaren elkaar geholpen. Ook nu zijn
er weer veel mensen die graag hulp bieden.

Adresgegevens

Tuinhulp gevraagd

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

Zin in een groen klusje? Voor een mevrouw
zoeken wij hulp bij het verwijderen van
onkruid uit haar tuin. Hoewel er in de
wintermaanden minder te doen zal zijn,
zoeken wij voor een paar klusjes iemand
met groene vingers.

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

Bestuursleden met een groen hart

Wat betekent Klein Geluk voor u?
Wat is voor u Klein Geluk in deze periode? Voor
de een is dat een luisterend oor, voor de ander
is dat een wandeling door het bos. Bij Plein1
hebben deelnemers van de ontmoetingsgroep
Kennemerhart hun eigen geluksmomenten
beschreven. Zo is dat voor Mat een dagje

vissen, voor Annie een compliment krijgen,
voor Marlies is dat een mooie film kijken en
Tineke een bloemetje krijgen. Heeft u ook een
mooie quote wat Klein Geluk voor u is of een
mooi verhaal? Laat het weten via
heemstede.nl/kleingeluk.

Heemstede

Stichting MEERGroen zoekt ervaren mensen met
een groot maatschappelijk netwerk en kwaliteiten
die als bestuurslid in de adviesraad zitting
willen nemen. Ze zijn vooral actief in ecologisch
natuurbeheer en biologische landbouwprojecten.
Interesse? Kijk op stichtingmeergroen.nl en
heemstede.wehelpen.nl.

Winkel- en kassamedewerker
Speelgoedbank

Stichting Speelgoedbank helpt kinderen
die opgroeien in minimagezinnen aan
educatief en creatief speelgoed. Als vrijwilliger
helpt u klanten aan de kassa en voert u
werkzaamheden uit in de winkel. Het gaat om
3 uur per week op de woensdagmiddag of
vrijdagochtend.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail
naar heemstede@wehelpen.nl. Kijk voor meer
informatie op heemstede.wehelpen.nl
Heemstede

Actie woningisolatie
Duurzaam Bouwloket
Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
heemstede.nl/nieuwsbrief

Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Is samenwerking met
het Duurzaam Bouwloket organiseert gemeente Heemstede
daarom een isolatieactie. Doe ook mee en bespaar! Naast de
inkoopactie zijn er ook subsidieregelingen beschikbaar, die het
financieel nog interessanter maken om de woning te isoleren. Kijk
voor het aanbod, de actievoorwaarden en de subsidieregelingen
op duurzaambouwloket.nl/inkoopactie-woningisolatie.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Drieherenlaan 49, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 766914,
ontvangen 21 december 2020
• Glipperweg 9, het aanleggen van een
vijver en zitterras, wabonummer 766936,
ontvangen 31 december 2020
• Oosterlaan 11, het doorbreken van een
muur, wabonummer 765347, ontvangen
28 december 2020
• Wilhelminaplein 12, restaureren pand en
wijzigen bestemming winkelfunctie naar
wonen met winkelfunctie, wabonummer
766829, ontvangen 31 december 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
• Belle van Zuylenlaan 29, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 728748, verzonden 7 januari
2021
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
• Frieslandlaan 35, het wijzigen van de
bestemming verkeer naar maatschappelijk,
het uitbreiden van het ZOED (Zorgverleners

Onder Eén Dak) en kappen van een Japanse
kers, wabonummer 730941, ontvangen
1 december 2020
• Hageveld 44, het plaatsen van twee
Velux dakramen, wabonummer 724137,
ontvangen 19 november 2020
• Heemsteedse Dreef 142, constructieve
wijzigingen, plaatsen dakkapel op het
achtergeveldakvlak, een gevelwijziging
en het balkon bij de woning betrekken,
wabonummer 728288, ontvangen
26 november 2020
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
• Frieslandlaan 35, het wijzigen van de
bestemming verkeer naar maatschappelijk,
het uitbreiden van het ZOED (Zorgverleners
Onder Eén Dak) en kappen van een Japanse
kers, wabonummer 730941, ontvangen
1 december 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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’.

