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Heemstede

Vervoer naar priklocaties
Huisartsen zijn gestart met het uitnodigen van
thuiswonende ouderen (80+) om zich te laten
vaccineren tegen corona. Behoort u tot deze
groep? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging
via uw huisarts.

Vervoer naar de priklocaties

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

Met een Wmo-vervoerspas kunt u gebruik
maken van RegioRijder. Reserveren kan via
0900 9343. Heeft u een Valyspas, dan kunt
u een beroep doen op personenvervoerder
Valys via 0900 9630. U hoeft geen eigen
bijdrage te betalen. Ook wordt niets van uw
kilometersaldo afgeschreven.

Heeft u geen wmo-vervoerspas/
Valyspas?

Mondkapje in de taxi of bus

Gaat u gebruik maken van het vervoer van
RegioRijder of Valys, zorg er dan voor dat u
een mondkapje bij u heeft, bij voorkeur een
medisch mondkapje (een IIR ofwel 2R). U bent
namelijk verplicht een mondkapje in de bus te
dragen. Medische mondkapjes zijn verkrijgbaar
bij de apotheek of online te bestellen.

De druk op ondernemers neemt
toe. Wilt u uw hart luchten? Er is een
hulplijn geopend voor ondernemers
die te maken hebben met fysieke
of mentale klachten door de
coronacrisis. De telefonische hulplijn
is bereikbaar via 088 9990000.
De lijn is niet bedoeld voor
juridische ondersteuning.

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

Maandag en dinsdag zijn de gft-container routes
niet gereden. Deze routes worden deze week niet
meer ingehaald en kunnen over 14 dagen op de
reguliere dag worden geleegd.

maar gaat langzamer dan regulier. Niet alle
containers bleken bereikbaar en er was vertraging
in het verkeer. Bijplaatsingen worden, indien
goed bereikbaar, verwijderd.

De restafvalroutes zijn in Heemstede niet
gereden. Als een container restafval om 16.30 uur
nog niet geleegd is wordt deze ook niet meer
geleegd. De container kan dan buiten blijven
staan. Deze worden binnen 3 werkdagen alsnog
geleegd. Er worden bij Meerlanden extra teams
ingezet om de niet ingezamelde straten te rijden.

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

De afgelopen maanden hebben veel
Heemstedenaren elkaar geholpen. Ook
nu zijn er weer veel mensen die hulp
nodig hebben.

Wie haalt er voor mij
de boodschappen?

Voor een aantal inwoners zoeken we
hulp bij het halen en brengen van
boodschappen. Een oudere dame, die
slecht ter been is en geen auto heeft, kan
de hulp bij het halen en brengen van de
boodschappen zeer goed gebruiken.

In deze leuke functie gaat u, samen met
een enthousiast team, leiding geven aan
20 kinderen in de leeftijd van 7-11 jaar.
Het programma kan uiteenlopen van een
groot spel in het Groenendaalse bos, een
creatieve activiteit of een vaardigheid
aanleren zoals kompas lezen en
hutten bouwen. De activiteiten zijn op
zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Handige klusvrijwilliger
gevraagd

Voor een dame uit Heemstede zoeken
we een handige vrijwilliger die haar
kan ondersteunen bij een aantal klusjes
in huis. Het gaat onder andere om
behangen, witten en plintjes plaatsen. Na
afloop is er natuurlijk een kopje koffie als
blijk van waardering!

Afvalinzameling in verband met
sneeuwval

Restafvalroutes

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?

Vrijwilligers
gevraagd in
Heemstede

Welpenleiding gezocht
bij Scouting

Hulplijn voor
ondernemers

Adresgegevens

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Als de Regiorijder u ook niet kan helpen, neem
dan contact op met de Stichting WIJ via
023 548 38 18.

U kunt bij uitzondering contact op nemen met
RegioRijder via 0900 9343. Deze vervoerder
is bereid u gratis te vervoeren. Hou er wel
rekening mee dat RegioRijder uw rit moet
inpassen in het vervoersschema. In verband
met het afstand houden is er een beperkt

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur

aantal zitplaatsen in de bus. Reserveer daarom
minimaal 1 dag voor vertrek.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag
tussen 10.00 en 13.00 uur naar
023 54 83 824 of mail naar
heemstede@wehelpen.nl.
Kijk voor meer informatie op
heemstede.wehelpen.nl.
Voor alle vrijwilligerswerkzaamheden
is het vanzelfsprekend dat er wordt
gewerkt conform de RIVM richtlijnen.

Ondergrondse inzameling

De ondergrondse inzameling wordt uitgevoerd,

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 1B, het plaatsen van
terrasschermen met een permanente
overkapping, wabonummer 779616,
ontvangen 27 januari 2021
• Bolstraplein 14-90, wooncomplex
de Slottuin, afsluiten ondergrondse
parkeervoorziening, wabonummer 774430,
ontvangen 18 januari 2021
• Glipperweg 24, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 780028, ontvangen
28 januari 2021
• Lorentzlaan 87, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 778430, ontvangen
25 januari 2021
• M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een
veranda in de tuin, wabonummer 780121,
ontvangen 28 januari 2021
• Reggelaan 14 en Dinkellaan 20, het kappen

van 4 bomen, wabonummer 781257,
ontvangen 28 januari 2021
• Spaarnzichtlaan 19, het aanleggen van
een inrit/uitweg, wabonummer 780209,
ontvangen 28 januari 2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Beethovenlaan 10, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 772357, verzonden
3 februari 2021
• Blekersvaartweg 19B, het afwijken van
het bestemmingsplan voor gebruik van
het pand voor pilates en yogalessen,
wabonummer 713064, verzonden
3 februari 2021
• Bolstraplein 14-90, wooncomplex
De Slottuin, afsluiten ondergrondse
parkeervoorziening, wabonummer 774430,

verzonden 3 februari 2021
• Charlotte van Palandtlaan 37, het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 770375, verzonden
4 februari 2021
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 148 + 150, het
plaatsen van een deurluifel, wabonummer
710225, verzonden 4 februari 2021
• H.W. Mesdaglaan 34, het uitbreiden van
het woonhuis op de verdieping, vergroten
van de kap en wijzigen voorgevel,
wabonummer 770076, verzonden
4 februari 2021
• Willem Klooslaan 17, het aanleggen van
een inrit/uitweg, wabonummer 763785,
verzonden 4 februari 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’.

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’.

