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Heemstede

Vervoer naar priklocaties - update
Heeft u een uitnodiging ontvangen om
zich te laten vaccineren tegen corona?
U kunt op verschillende manieren
naar de GGD-priklocatie komen.

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

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

• Zelfstandig of onder begeleiding
• RegioRijder met een Wmo-vervoerspas:
U kunt gebruik maken van de
RegioRijder door te bellen naar het
reserveringsnummer: 0900 6343. Er wordt
geen bijdrage gevraagd en ook wordt er
niets van uw kilometersaldo afgeschreven.
• Valys met een Valyspas: U kunt een beroep
doen op personenvervoerder Valys door
te bellen naar 0900 9630. Er wordt geen
bijdrage gevraagd en er wordt niets van uw
kilometersaldo afgeschreven.
• Vrijwilligersorganisaties in de regio
- U kunt contact opnemen met de Stichting
WIJ via (023) 528 8510. Stichting WIJ

Mondkapje in de taxi of bus

Maakt u gebruik van het vervoer van
RegioRijder of Valys? Zorg er dan voor dat
u een mondkapje bij u heeft, met voorkeur
een medisch mondkapje (een IIR ofwel 2R).
Medische mondkapjes zijn verkrijgbaar bij de
apotheek of online te bestellen.
2021 2021
2 februari
Ga voor meer informatie naar 2 februari
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

Click & collect in Heemstede

2 februari 2021

Hoewel niet-essentiële winkels dicht zijn tijdens de lockdown, kunt u sinds 10 februari wel via
click & collect producten bij (lokale) winkels bestellen en ophalen. Ook in Heemstede. Winkels
hebben zelf geregeld hoe hun click & collect service werkt. Ga voor informatie naar de website of
het social media kanaal van uw favoriete winkel.
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Heemstede

heeft een aantal vrijwilligers om daarin te
ondersteunen.
- U kunt bij uitzondering ook contact op
nemen met RegioRijder via 0900 9343.
Deze vervoerder is bereid u gratis te
vervoeren. Reserveer uiterlijk 1 dag voor
vertrek.
• Publieksinformatienummer: Heeft
u geen Wmo-pas of Valyspas en
kan het vrijwilligersvervoer u niet
helpen? Neem dan contact op met
het publieksinformatienummer van
de Rijksoverheid via 0800 1351. Een
medewerker gaat samen met u op zoek
naar mogelijkheden.
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Meer informatie:
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of bel 0800-1351

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

De directeur van Omgevingsdienst IJmond
wijst, namens het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede, het verzoek
af om de maatwerkvoorschriften geluid aan
te passen van Het Oude Slot, Ir. Lelylaan 6 te
Heemstede.
Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 18 februari
tot 1 april 2021:

De Historische Vereniging HeemstedeBennebroek is in 1947 opgericht onder de
naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek.
De vereniging verbindt 1300 leden en
deelt informatie over de geschiedenis van
Heemstede en Bennebroek. Dankzij de website
kunnen nog meer mensen genieten van onze
cultuurhistorische rijkdommen.

Nieuwe regelgeving
Aanwijsbesluit toezichthouders regio
Kennemerland
Op 2 februari 2021 heeft de burgemeester
het Aanwijsbesluit toezichthouders regio
Kennemerland (publicatienummer
2020-36952) vastgesteld. Dit Aanwijsbesluit
is op 9 februari 2021 in werking getreden.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
digitale raadsvergadering op 18 februari 2021
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd
deze digitale vergadering te volgen via
gemeentebestuur.heemstede.nl.
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De Historische Vereniging HeemstedeBennebroek (HVHB) heeft een nieuwe
website. Op hv-hb.nl vindt u informatie over
de vereniging en haar activiteiten. Centraal
staan alle 167 gemeentelijke, provinciale
en rijksmonumenten in Heemstede en
Bennebroek.

Lees de volledige bekendmaking in het
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze
website heemstede.nl/bekendmakingen en
zoek op publicatienummer.
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Nieuwe website
Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek

Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering
18 februari 2021
• Vragenuur raadsvergadering
18 februari 2021
Bespreekpunten:
• Criteria voor toetsing ambtelijke
samenwerking
• Reactie op de concept-Bereikbaarheidsvisie
Zuid-Kennemerland 2020-2050
Hamerpunten:
• Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking Sociale Zaken

• bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt
u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
telefonisch een afspraak maken.
• via odijmond.nl

Overige punten:
• Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering van 18 februari 2021
• Wat verder ter tafel komt

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 1 april 2021 kan door belanghebbenden
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het
college van burgemeester en wethouders van
Heemstede. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Huizingalaan 50, het realiseren van een
dakopbouw door middel van een verhoging
van de nok en het optrekken van de
voorgevel, het plaatsen van een dakkapel
op het voor- en achtergeveldakvlak,
wabonummer 784191, ontvangen 4 februari
2021
• IJssellaan 13, het plaatsen van een erker
aan de zijgevel en een dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 782345,
ontvangen 2 februari 2021
• Lieven de Keylaan 23, wijzigen constructie
begane grond, wabonummer 782649,
ontvangen 2 februari 2021
• t.o. Havenstraat, Van den Eijndekade,
Industrieweg, Ankerkade, het plaatsen
van een sanitaire voorziening in de Haven,
wabonummer 784459, ontvangen 5 februari

2021, uitgebreide procedure
• Zandvoorter Allee 43, het afwijken van
het bestemmingsplan voor gebruik van
een kamer voor Airbnb (tijdelijk voor 12
maanden), wabonummer 782592, ontvangen
2 februari 2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Landzichtlaan 31, het verhogen van de erker,
wabonummer 761412, verzonden 9 februari
2021
• Provinciënlaan 7, het realiseren van een
appartement op de 1e verdieping van
de residentie Burghave in de voormalige
ziekenboeg en gymzaal, wabonummer
759326, verzonden 8 februari 2021
• Vechtlaan 1, het aanbrengen van een

rookkanaal tegen de bestaande schoorsteen
aan die langs de buitengevel loopt,
wabonummer 770463, verzonden 10 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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Groenendaalse bos nabij Herenweg 16, het
leggen van betonplaten voor de paardenstallen (tijdelijke termijn 10 jaar), wabonummer
767869, ontvangen 4 januari 2021
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze

aanvragen de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.
Niet in behandeling genomen
aanvraag omgevingsvergunning
• Glipperweg 69, het uitbreiden van de 1e
verdieping en wijzigen borstwering erker,
wabonummer 722129, deze aanvraag
voldoet niet aan de voorschriften voor het
in behandeling nemen van een aanvraag
omgevingsvergunning, besluit verzonden
12 februari 2021
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie
kunt u bellen met de afdeling Bouw- en
woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.

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’.

