
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 februari 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 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

Heemstede

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 Isolatie is als een warme 
jas voor uw huis
In samenwerking met het Duurzaam 
Bouwloket organiseert gemeente Heemstede 
een isolatieactie. Deze actie is verlengd tot en 
met 31 maart 2021. Naast de inkoopactie zijn 
er ook subsidieregelingen beschikbaar, die 
het fi nancieel nog interessanter maken om de 
woning te isoleren.

Doe ook mee en bespaar! Ga naar 
duurzaambouwloket.nl/inkoopactie-
woningisolatie voor meer informatie.

Denkt u met ons mee?
Inwoners, ondernemers, raadsleden, 
collegeleden en ambtenaren: samen maken 
wij Heemstede! Met elkaar maken wij 
een omgeving waarin we prettig kunnen 
samenleven. Samen zijn we ook aan zet om als 
Heemstede door te ontwikkelen en te groeien. 
Wat vindt u bijvoorbeeld van de manier 
waarop we in Heemstede met elkaar komen 
tot besluiten? Is dat duidelijk? Vindt u dat 
inwoners en ondernemers voldoende kunnen 
meedenken of mee praten als zij dat willen? 
Wordt u geïnformeerd?

De antwoorden op deze en andere vragen, 
gebruiken we om een verbeterplan te maken. 
Daarin staan aanknopingspunten om onze 
ambitie om het goed te doen met en voor 
elkaar verder vorm te geven. Op een manier 
die we als inwoners, raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren in Heemstede graag willen. 
Zo verbeteren we met elkaar onze lokale 
democratie. We leren elkaar kennen en werken 
beter samen. Door mee te denken, praten en 
doen, kunt u als betrokkene bij de gemeente 
uw stempel drukken op prettig samenleven, 
wonen en werken in Heemstede.

Doet u mee met de Quick Scan?
Deze vragen stellen we in een Quick Scan 
(vragenlijst) aan inwoners en ondernemers 
maar ook aan raadsleden, collegeleden en 

ambtenaren. Daardoor zien we of we er 
hetzelfde over denken. We stellen uw mening 
zeer op prijs! 

Vanaf 1 maart kunt u de vragenlijst Quick Scan 
Lokale Democratie invullen via heemstede.nl/
lokaledemocratie. De antwoorden die u geeft 
worden anoniem verwerkt. 

Ontvangt u de vragenlijst 
liever per post?
Bel naar 14 023 om een papieren versie van 
de Quick Scan aan te vragen. U ontvangt de 
vragenlijst dan per post met retourenvelop. 

WIJ Heemstede is per 1 januari 2021 gestart 
met het project ‘Achter de Voordeur’, met 
als doel in contact te komen met mogelijk 
eenzame ouderen achter hun voordeur. 
Op dinsdagmiddag 2 maart is de kick-off  
van het project. Er wordt afgetrapt met 
een (online) lezing over eenzaamheid. De 
lezing wordt gegeven door Anja Machielse, 
bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van 
ouderen’. 

Deelnemen? Meld u uiterlijk 26 februari aan 
via mliket@wijheemstede.nl. 

Gezamenlijk, met professionals, vrijwilligers, 
samenwerkingspartners en inwoners, hoopt 
WIJ Heemstede de eenzaamheid onder 
oudere inwoners in Heemstede te signaleren 
en te bestrijden. 

Kijk voor meer informatie op wijheemstede.nl.

Project ‘Achter de Voordeur’ van start

Online escape room 
voor jongeren
Woon je in gemeente Heemstede of 
Bloemendaal en ben je tussen de 15 en 
27 jaar? Dan bieden we jou de mogelijkheid 
om een online escape room te spelen met 
een team van 2-8 personen. Helemaal corona-
proof! De game is tot en met 11 april te spelen 
en duurt ongeveer 2,5 uur.

Kijk voor meer info en aanmelding op 
mariasvilla.nl/bloemendaalheemstede. De 
gemeente heeft een beperkt aantal spellen 
ingekocht dus wees er snel bij!

Inspraak ontwerp-Afvalsto� enverordening en 
ontwerp-Uitvoeringsbesluit Afvalsto� enverordening
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken bekend dat de 
ontwerpen van de Afvalstoff enverordening 
gemeente Heemstede en het 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoff enverordening 
gemeente Heemstede op 26 januari 2021 
zijn vastgesteld en op 19 februari 2021 voor 
inspraak zijn vrijgegeven.

Inzage
De stukken liggen 6 weken ter inzage van 
19 februari 2021 tot en met 2 april 2021. 
U kunt deze op 2 manieren inzien:
• Op www.offi  cielebekendmakingen.nl
• Digitaal in het gemeentehuis. LET OP: 

Maak hiervoor een afspraak met een 
aanvraag via afval@heemstede.nl onder 
vermelding van ‘Afspraak inzage inspraak 
ontwerp afvalstoff enverordening en 
uitvoeringsbesluit’

Toelichting
Heemstede voert de Ja-Ja sticker in om 
ongewenst (reclame)drukwerk te verminderen. 
Tot de invoering is besloten na een motie van 
de gemeenteraad en een raadsbesluit van 

25 juni 2020. Dit resulteert in een vermindering 
van de afvalstroom papier. Zo is er mogelijk 
ook een afname van de afvalstroom restafval, 
als papier niet gescheiden maar samen 
met het restafval aangeboden wordt door 
een huishouden. De Ja-Ja sticker wordt in 
het gemeentelijk beleid verankerd via de 
afvalstoff enverordening en het bijbehorende 
uitvoeringsbesluit, die voor dit doel aangepast 
zijn. In dat kader hebben burgemeester en 
wethouders van Heemstede een ontwerp 
Afvalstoff enverordening en ontwerp 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoff enverordening 
vastgesteld. Daarbij is aansluiting gezocht bij 
het meest recente VNG-modelverordening 
voor de afvalstoff enverordening.

Meer informatie
Neem contact op met de heer A. Schaafsma 
via telefoonnummer 14 023.

Inspraakreacties
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen 
binnen de inzagetermijn, dus tot en met 
2 april 2021, hun zienswijze over het ontwerp 
schriftelijk kenbaar maken door deze te 

sturen naar:
College van burgemeester en 
wethouders van Heemstede
ter attentie van de heer A. Schaafsma
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Ook is het mogelijk een zienswijze te mailen 
naar afval@heemstede.nl.

De zienswijzen worden betrokken bij het 
voorstel aan de raad voor het vaststellen 
van de defi nitieve Afvalstoff enverordening 
Heemstede en bij de vaststelling van 
het defi nitieve Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoff enverordening Heemstede.

Het eindverslag wordt, nadat het door 
het college is vastgesteld geplaatst op 
gemeenteraad.heemstede.nl. Het eindverslag 
wordt ook per e-mail verzonden naar degenen 
die hun zienswijze via een e-mail hebben 
ingediend of in de zienswijze hun e-mailadres 
hebben vermeld. Openbaarmaking en 
toezending van het eindverslag vindt plaats 
tussen 12 en 16 april 2021.

Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand 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 het voornemen de volgende persoon uit 
te schrijven uit Nederland:
• Per 10 februari 2021: Serafi ni, M., geboren 

08-12-1971, Heemsteedse Dreef 32D

Reageren
Als u het hiermee oneens bent dan kunt 
u binnen 6 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op 
te nemen met de afdeling Publiekszaken van 
de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
(023) 548 58 68.

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)



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

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Glipper Dreef 66, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 785070, ontvangen 8 februari 
2021

• Glipper Dreef 125, uitbreiden winkel en 
wijzigen winkelpui, wabonummer 785408, 
ontvangen 8 februari 2021

• Groenendaal 3, vervangen bestaande 
overkapping binnenterrein restaurant 
Groenendaal, wabonummer 785944, 
ontvangen 9 februari 2021

• Kerklaan 111A, het uitbreiden van de 
garage en inpandig verbouwen garage in 
woonruimte en bergruimte, wabonummer 
785302, ontvangen 8 februari 2021

• Kerklaan 113, het uitbreiden van het 
woonhuis aan de achter- en zijgevel, 
wabonummer 785234, ontvangen 8 februari 
2021

• Lanckhorstlaan 111, het uitbreiden van 
het woonhuis, wabonummer 786568, 
ontvangen 10 februari 2021

• Mastkade 43, het aanleggen van een steiger, 
wabonummer 784967, ontvangen 8 februari 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Glipperweg 69, uitbreiden van de eerste 

verdieping en wijzigen borstwering erker, 

wabonummer 788527, verzonden 
 18 februari 2021
• Huizingalaan 50, het realiseren van een 

dakopbouw door middel van een verhoging 
van de nok en het optrekken van de 
voorgevel en het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
784191, verzonden 19 februari 2021

• Wilhelminaplein 12, restaureren pand en 
wijzigen bestemming winkelfunctie naar 
wonen met winkelfunctie, wabonummer 
766829, verzonden 17 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’.

OmgevingsvergunningenOnthe�ng 
winkeltijdenwet
Op 18 februari 2021 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ontheffing op grond van artikel 3, eerste lid, sub 
a van de Verordening winkeltijden Heemstede 
te verlenen aan DekaMarkt Supermarkten 
BV, Binnenweg 16-18 en Albert Heijn BV, 
Zandvoortselaan 169 en Blekersvaartweg 57. 
De ontheffing geldt voor het openstellen van 
de winkels op zon- en feestdagen van 08.00 tot 
20.00 uur (met uitzondering van Goede Vrijdag) 
en op Goede Vrijdag van 07.00 tot 22.00 uur 
voor het jaar 2021.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.




