
Veel overheidsorganisaties, zoals ministeries, 
waterschappen, provincies, gemeentes en het 
UWV gebruiken uw gegevens. Het is belangrijk 

dat die gegevens kloppen. Als er een fout in 
de registratie staat, moet deze snel worden 
hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in 
Overheidsregistraties (MFO) kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten oplossen, meldt dit bij 
de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat 
niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij 
welke organisatie iemand moet zijn. Daarom 
is er nu het MFO. Het MFO is onderdeel van de 
Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Kijk voor meer informatie op rvig.nl/mfo en op 
Rijksoverheid.nl.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 januari 2021

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

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Start meldpunt overheidsregistraties 

Op zoek naar 
Klein Geluk
Op zoek naar Klein Geluk in deze periode. 
Wat betekent dat voor u? Wat stemt u 
positief of waar haalt u energie uit in deze 
tijd? In de campagne Klein Geluk delen 
wij verhalen en geluksmomenten van 
en voor Heemstedenaren. Heeft u een 
bijzonder verhaal, een mooi initiatief of een 
geluksmoment dat u wilt delen? Stuur uw 
verhaal naar kleingeluk@heemstede.nl of ga 
naar heemstede.nl/kleingeluk.

Chatspreekuren 
CJG Heemstede
Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede kunt u terecht met vragen over 
gezondheid, opgroeien en opvoeden. Het CJG 
Heemstede is gestart met chatspreekuren. 
Heeft u een vraag, dan kunt u nu ook anoniem 
chatten met het CJG. De live chat is 2x per 
week mogelijk via cjgheemstede.nl. 

Chatten met een CJG-coach
• maandag van 15.30 tot 16.30 uur
• donderdag van 9.00 tot 10.00 uur 

Voor wie?
• kinderen van 11 jaar of ouder die 

bijvoorbeeld vragen hebben die niet 
besproken kunnen worden met vrienden 
en/of ouders

• ouders met vragen over opvoeden of het 
gedrag van je kind

Kijk voor meer informatie op cjgheemstede.nl.

Het Julius Röntgenpad, ook wel Jaagpad 
genoemd, is op dit moment afgesloten 
vanwege de herinrichting van het 

terrein rondom de 2 nieuwe woontorens 
(Spaarnelicht). Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden rond maart klaar.
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De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 28 januari 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda
• Vaststellen agenda 

Bespreekpunten
• Beschikbaar stellen krediet uitbreiding 

basisschool De Evenaar
• Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

Hamerpunten
• Wensen en bedenkingen deelname 

Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s

• Aanhouden huidige samenstelling van 
de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit tot het inwerking treden van de 
Omgevingswet

Overige punten
• Rekenkamerrapport ‘Sturing op 

Duurzaamheidsdoelstellingen’
• Bespreeknotitie Tijdelijke wet maatregelen 

COVID-19
• Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering van 28 januari 2021
• Wat verder ter tafel komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt 
u de stukken waarover de raad besluit. 
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffi  e via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Vergadering 
gemeenteraad 
28 januari 2021

Tijdelijke afsluiting Julius Röntgenpad
Alles over 

wegwerkzaamheden?
Kijk op 

www.heemstede.nl/werkaandeweg

Heemstede



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’.

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving hebben het volgende 
voertuig in onvoldoende rijtechnische staat 
aangetroffen ter hoogte van Roosje Voslaan 31:
• een zilveren Mercedes-Benz, 110 CDI 
 met kenteken 80-BD-KN.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig 
krijgt tot en met 3 februari 2021 de 
gelegenheid dit voertuig van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat het 
voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.

Als het voertuig binnen deze termijn niet van 
de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt het voertuig in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.

Binnen die periode kan de eigenaar van 
het voertuig contact opnemen met bureau 
Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering voertuig 
Roosje Voslaan

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 81, vervangen reclame en 

plaatsen nieuwe sealbagautomaat, 
wabonummer 768080, ontvangen 

 5 januari 2021
• Groenendaalse Bos nabij Herenweg 16, 

het leggen van betonplaten voor de 
paardenstallen, wabonummer 767869, 
ontvangen 4 januari 2021

• H.W. Mesdaglaan 34, het uitbreiden van 
het woonhuis op de verdieping, vergroten 
van de kap en wijzigen voorgevel, 
wabonummer 770076, ontvangen 

 8 januari 2021
• Zernikelaan 31, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 769944, 
ontvangen 7 januari 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Beatrixplantsoen 38, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 714850, verzonden 

 15 januari 2021
• Nicolaas Beetslaan 9, het renoveren en 

verbouwen van een vrijstaande woning, 
wabonummer 713670, verzonden 

 13 januari 2021
• Prinsessenhof 11, het plaatsen van een 

dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 758645, verzonden 

 15 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
• Franz Schubertlaan 15, het uitbreiden 

van het woonhuis op de begane grond 
en eerste verdieping, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 

plaatsen van een overkapping/carport, 
wabonummer 760396, ontvangen 

 16 december 2020
• Van ’t Hofflaan 6, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 759807, 
ontvangen 15 december 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
• Von Brucken Focklaan 2, brandveilig gebruik 

Prinses Beatrixschool, wabonummer 
772326, ontvangen 13 januari 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




