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Heemstede

Chat Veilig Thuis ook
’s avonds bereikbaar

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

Klein Geluk in Heemstede
Met de campagne Klein Geluk gaan wij op zoek
naar datgene wat klein geluk betekent voor
inwoners van Heemstede. We delen bijzondere
verhalen, initiatieven en geluksmomenten in

Ook Thije heeft zijn verhaal met ons gedeeld:
“Door corona zitten we nu allemaal thuis en
kun je niet zoveel leuke dingen doen met
vrienden. En toen zag ik op Instagram opeens
een reclame van een Fortnite-toernooi met
prijzen in mijn regio dus ik heb het direct
mijn duopartner verteld. Het was heel leuk
om hier aan mee te doen want het was in
de vakantie en dan heb je meestal toch niet
zoveel te doen. Al met al vond ik het heel leuk
om hier aan mee te doen want je leert ook nog
nieuwe mensen kennen die dezelfde interesses
hebben als jij.”

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

Lees meer verhalen over klein geluk in
Heemstede op heemstede.nl/kleingeluk.

Enquête
Vergroening
Heemstede

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

Heeft u ideeën of suggesties
voor gemeente Heemstede over
bijvoorbeeld het ecologisch beheer
van bermen, het verbinden van de
natuurzones of het verhogen van de
biodiversiteit in onze tuinen?

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

Uit adresonderzoek is gebleken dat
onderstaande persoon niet meer woont 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 besloten de volgende persoon uit te
schrijven uit Nederland:
• Per 16 december 2020: Zuiderent, F.A.P.B.,
geboren 01-10-1990, Binnenweg 142
Bezwaar maken
Als u het hiermee oneens bent dan kunt
u binnen 6 weken na de dag van de
bekendmaking hiervan bezwaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Ook kunt
u bij spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

coronatijd. Een aantal quotes van inwoners zijn
inmiddels ook op straat te zien. Zoals de quote
van Wil: “Laten we lief zijn voor elkaar in deze
nare tijd.”

Klein geluk van Thije

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Uitschrijvingen
Basisregistratie
personen (BRP)

Vanwege de avondklok is de
chat van Veilig Thuis landelijk
ook ’s avonds bereikbaar.
Slachtoffers, omstanders en
plegers van huiselijk geweld
en kindermishandeling
kunnen tot en met 9 februari
tijdens werkdagen van 09.00 tot 22.00 uur
chatten met een medewerker van Veilig Thuis.
Dat kan ook anoniem. De chat is te vinden via
veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer
0800 2000 voor advies en meldingen is 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Doe mee aan de enquête van
Natuurlijke Zaken, opgesteld
in opdracht van gemeente
Heemstede.
Scan de QR code of ga naar
bit.ly/vergroening-heemstede.

Papiercontainers
sneller vol door meer
karton
Door de lockdown bestellen we steeds
meer online. Het gevolg is een toename
van kartonnen verpakkingen waarmee de
(ondergrondse) containers voor papier en
karton sneller vol zitten. Afvalverwerker
Meerlanden roept inwoners op om
het kartonafval klein te maken of grote
verpakkingen naar de milieustraat te brengen.
Als de container vol is, zet het afval er dan niet
naast, maar bied het later of ergens anders aan.
Meld de volle container via pi@meerlanden.nl
of bel 0297 38 17 17.

Uitbreiding afvalcontainers

In opdracht van de gemeente Heemstede
heeft Meerlanden de capaciteit uitgebreid
met 3 nieuwe ondergrondse perscontainers.
Langs de Blekersvaartweg komt er één voor
papier/karton en bij de Sportparklaan één voor
papier/karton en één voor plastic.

Drukte milieustraat

Ondanks de grote drukte bij de milieustraat
kunt u daar terecht met grote verpakkingen.
We raden u daarom af de milieustraat
op drukke zaterdagen en maandagen te
bezoeken.

Vergaderingen raadscommissies februari
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 9, 10 en 11 februari 2021 in
de Burgerzaal van het raadhuis. Door de
verscherpte coronamaatregelen zijn deze
openbare vergaderingen vanaf 20.00 uur
alleen digitaal te volgen via gemeentebestuur.
heemstede.nl. U bent van harte uitgenodigd
hierbij virtueel aanwezig te zijn.
Agenda raadscommissie Samenleving
9 februari 2021
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking Sociale Zaken (A)
• Halfjaarrapportage 2020 Stichting WIJ
Heemstede (C), op verzoek van HBB
• Overzicht structurele subsidies Welzijn 2021
(C), op verzoek van HBB
• Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk

• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
10 februari 2021
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Criteria voor toetsing ambtelijke
samenwerking
• Samenvoeging intergemeentelijke
samenwerking Informatisering en
Automatisering
• Reactienota Noord-Holland Zuid op
de Regionale Energiestrategie (RES)
• Energietransitie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
11 februari 2021
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners

• Invoering duurzaam afvalbeleid
2020-2030
• Terugkoppeling verkeersproef
Burgemeester van Lennepweg-Zuid
en vervolg
• Deelname aan ‘verhuisregeling ouder
worden en prettig wonen’
• 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

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Herenweg 9, diverse
schilderwerkzaamheden bij Huis te Manpad,
wabonummer 776194, ontvangen
20 januari 2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Binnenweg 81, het vervangen van reclame
en plaatsen nieuwe sealbagautomaat,
wabonummer 768080, verzonden
29 januari 2021
• Franz Schubertlaan 15, het uitbreiden
van het woonhuis op de begane grond
en de eerste verdieping, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak
en plaatsen overkapping/carport,
wabonummer 760396, verzonden
28 januari 2021
• Heemsteedse Dreef 142, constructieve
wijzigingen, plaatsen dakkapel op
het achter- en voorgeveldakvlak, een
gevelwijziging en het balkon bij de
woning betrekken, wabonummer 728288,
verzonden 27 januari 2021
• Herenweg 9, diverse
schilderwerkzaamheden bij Huis te Manpad,
wabonummer 776194,
verzonden 27 januari 2021
• Valkenburgerplein 20, het kappen van
1 esdoorn, wabonummer 717257,
verzonden 28 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’.

• Wasserij Annalaan ter hoogte van 75:
een zwarte Burco damesfiets
• Zandvoortselaan ter hoogte van 151:
een zwart damesfiets
• Kerklaan ter hoogte van 41:
een zilver blauwe Reflection damesfiets
• Kerklaan ter hoogte van 39:
een oranje witte Spirit damesfiets
• Kerklaan ter hoogte van 39:
een zwarte Spirit damesfiets

verboden is een voertuig, dat rij technisch in
onvoldoende staat van onderhoud en ook in
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert
op de weg te parkeren.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het

Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 17 februari 2021 de gelegenheid hun fiets
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen
dat de fiets weer in rij technische staat verkeert.

een onvoldoende rij technische staat verkeert,
wordt de fiets 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 zijn fiets ophalen tegen betaling van
de gemaakte kosten bij de milieustraat van
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

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’.

