Nieuws
Heemstede

Klein Geluk van Annemarie en
haar moeder

Steun voor chronisch
zieken

Met de campagne Klein Geluk gaan wij op
zoek naar datgene wat klein geluk betekent
voor inwoners van gemeente Heemstede.

Heeft u een laag inkomen en bent u chronisch
ziek? Misschien komt u dan in aanmerking voor
een bijdrage van de gemeente van € 385.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden publieksbalie:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag van 8.30 - 13.00 uur
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

We delen bijzondere verhalen, initiatieven en
geluksmoment in coronatijd.
Annemarie denkt bij klein geluk aan wandelen
met haar moeder, nadat ze weken binnen
heeft moeten zitten. Eerst vanwege de
quarantaine in de Heemhaven vanwege de
corona-uitbraak en daarna nog 2 weken op
de COVID-unit in Zuiderhout, omdat ze zelf
corona had. “Wat kun je dan dankbaar zijn als
ze daarbovenop komt. Wanneer je eindelijk
weer samen een ommetje mag maken om
samen te genieten van de frisse lucht en van
de prachtige omgeving van de Heemhaven.”
Lees het hele verhaal en andere verhalen van
inwoners op heemstede.nl/kleingeluk.

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

informatie van de gemeente Heemstede, 27 januari 2021

Online activiteiten voor jongeren in
Heemstede en Bloemendaal
Jongeren uit Heemstede en Bloemendaal
kunnen van 27 januari tot 28 februari meedoen
met verschillende online activiteiten van Epic
Youth. Tot en met de voorjaarsvakantie zijn
er games, dans- en fitness-workouts die niet
alleen voor, maar ook door jongeren worden
georganiseerd.

Jeugd aan Zet

De online games en workouts worden
georganiseerd vanuit het programma Jeugd
aan Zet. Met dit programma stimuleren 50
kleinere Nederlandse gemeenten jongeren
om in hun eigen buurt iets te betekenen
voor een ander. De gemeentes Heemstede
en Bloemendaal vinden het belangrijk dat er
activiteiten zijn voor jongeren.

Sjaak Struijf, wethouder Jeugd gemeente
Heemstede: “Niet alleen ouderen worden
sterk geraakt door de coronacrisis. Ook op het
leven van jongeren hebben alle maatregelen
veel effect. Ze mogen en kunnen veel minder
doen door de beperkingen. Iets leuks doen
met andere jongeren, op een coronaproof
manier, kan helpen. Daarom maken we deze
activiteiten als gemeente graag mogelijk.”

Kijk voor meer informatie op
iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen -> bijdrage
chronisch zieken en gehandicapten.

Formulieren
avondklok
In heel Nederland geldt sinds zaterdag
23 januari een avondklok van 21.00 tot
4.30 uur. U mag dan alleen naar buiten
als het noodzakelijk is en u een geldige
reden hebt. Als u tussen deze tijden
toch naar buiten moet, dan moet u het
formulier Eigen verklaring avondklok
bij u hebben. Moet u voor uw werk
naar buiten dan heeft u ook nog de
Werkgeversverklaring avondklok nodig.
Scan de QR-code voor de formulieren of
ga naar rijksoverheid.nl/avondklok.

Aanmelden voor de activiteiten van Epic Youth
kan via epicyouth.nl.

Klein Geluk van inwoners van Heemstede

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
heemstede.nl/nieuwsbrief

Nieuwe regelgeving
• Op 5 januari 2021 heeft het college
de Notitie uitgangspunten gebruik
openbare ruimte winkelgebieden en
horeca Heemstede per 15 oktober
2020 (publicatienummer 2020-12284)
vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn op
15 oktober 2020 met terugwerkende kracht
in werking getreden.
• Op 5 januari 2021 heeft het college
de Actualisatie toekomstbestendige
begraafplaats Heemstede 20202025 (publicatienummer 2020-12871)
vastgesteld. Dit plan is op 16 januari 2021
in werking getreden.
• Op 15 december 2020 heeft het
college het Actieplan geluid 2018-

2023 (publicatienummer 2020-12868)
vastgesteld. Deze actieplan is van kracht
tot en met 1 januari 2024.
• Op 12 januari 2021 hebben het college
en de burgemeester, ieder voor zover
hun bevoegdheid strekt, het Besluit
wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene
Plaatselijke Verordening Heemstede
2021 (publicatienummer 2020-18090)
vastgesteld. De wijzigingen treden vanaf
1 februari 2021 in werking.
Lees de volledige bekendmaking in het
Gemeenteblad op overheid.nl of via
heemstede.nl/bekendmakingen en zoek op
publicatienummer.

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

Werk
aan de

weg

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Beethovenlaan 10, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 772357, ontvangen
13 januari 2021
• Charlotte van Pallandtlaan 37, het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 770375, ontvangen 8 januari
2021
• Frans Lisztlaan 13, het kappen van een wilg,
wabonummer 772266, ontvangen
13 januari 2021
• Koediefslaan 74, het renoveren/uitbreiden,
splitsen van het pand in een woning en
3 appartementen en plaatsen dakkapellen
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
770398, ontvangen 8 januari 2021
• Prinsessenhof 1, het plaatsen van een
overkapping in de voortuin, wabonummer
770404, ontvangen 8 januari 2021
• Vechtlaan 1, het aanbrengen van een
rookkanaal tegen de bestaande schoorsteen

aan die langs de buitengevel loopt,
wabonummer 770463, ontvangen 9 januari
2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Huizingalaan 2, het uitbreiden van
het woonhuis, wabonummer 723051,
verzonden 19 januari 2021
• Oosterlaan 11, het doorbreken van een
muur, wabonummer 765347, verzonden
18 januari 2021
• Zernikelaan 31, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 769944,
verzonden 19 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
• Chr. Bruningslaan 13, het plaatsen van
een berging/overkapping, wabonummer
762124, ontvangen 17 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
• Groenendaalse bos nabij Herenweg
16, het leggen van betonplaten voor
de paardenstallen wabonummer
767869, ontvangen 4 januari 2021.
Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken
na publicatie hun zienswijzen kenbaar
maken aan het college van Burgemeester
en wethouders.

• Van ’t Hofflaan 6, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 759807,
ontvangen 15 december 2020.
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken
na publicatie hun zienswijzen kenbaar
maken aan het college van Burgemeester
en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor brandveilig
gebruik Von Brucken Focklaan 2
• Von Brucken Focklaan 2, brandveilig gebruik
Prinses Beatrixschool, wabonummer
772326, ontvangen 13 januari 2021
Belanghebbenden kunnen binnen 6 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’.

