
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 maart 2020

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

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

Heemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp 

0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Gemeente Heemstede ondertekent 
overeenkomst met Meld Misdaad 
Anoniem
Op 27 februari ondertekenden burgemeester 
Astrid Nienhuis en Karin Krijnen van 
NLConfidential een overeenkomst, zodat ook 
de gemeente Heemstede anonieme meldingen 
ontvangt van Meld Misdaad Anoniem. 
Burgemeester Astrid Nienhuis: “Ondernemers 
en inwoners zien of horen soms criminele 

zaken en vinden dat deze moeten stoppen. Zij 
durven dit niet altijd te melden uit angst op 
wraak of omdat het om een bekende gaat. Het 
is belangrijk dat mensen weten dat ze misdaad 
anoniem kunnen melden en dat de gemeente 
deze melding nu ook ontvangt.” Lees meer in 
het nieuwsbericht op www.heemstede.nl

Word jij Cyberagent?
Om de strijd aan te gaan met 
cybercriminaliteit is de gemeente 
Heemstede op zoek naar Junior Cyber 
Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
die door het spelen van HackShield leren 
hoe ze zichzelf en hun omgeving wapenen 
tegen online gevaren. 

HackShield Future Cyber Heroes maakt 
kinderen via een game bewust van online 
veiligheid. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud 
worden Cyber Agents die niet alleen zichzelf, 
maar ook hun omgeving beschermen tegen 

online gevaar. Via een basistraining leren 
ze hoe ze bedreigingen als phishing, spam, 
cyberpesten en hacks kunnen herkennen en 
voorkomen. Als de jonge spelers deze training 
hebben gevolgd, mogen ze zichzelf Cyber 
Agent noemen. 

Noord-Holland strijdt tegen 
cybercrime
Om een cyberveilige generatie te creëren, 
gaan de gemeenten Haarlem, Heerhugowaard, 
Koggenland, Den Helder, Heemstede, 
Langedijk en Alkmaar als eerste regio’s in 
Nederland met project HackShield aan de slag. 
De gemeenten roepen inwoners tussen 8 en 
12 jaar op om HackShield te spelen. De beste 
spelers worden uitgeroepen tot Cyber Agent 
van de gemeente. Na een officiële huldiging 
door de burgemeester helpen zij hun 
gemeente zo veilig mogelijk te houden online. 
Kinderen kunnen HackShield online spelen op 
www.joinhackshield.nl of de game in de 
App store downloaden.

Informatieavond 
Formule 1-races
Op dinsdagavond 17 maart om 19.30 uur is er 
een informatieavond over de Formule 1-races 
in Zandvoort
 De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis 
van Heemstede (Raadhuisplein 1). Hier zal 
een toelichting worden gegeven op het 
verkeersplan en wat dit voor Heemstede 
betekent. Daarna is er alle gelegenheid om 
vragen te stellen.
Kijk voor meer informatie over het Formule 
1-weekend en het mobiliteitsplan op 
www.zandvoort.nl/formule1. (Voor het 
mobiliteitsplan en vergunningen kunt u 
doorklikken op ‘Documenten’). 

Raadsgesprek over 
afvalinzameling op 
10 maart
In vervolg op de expertavond 
over afval scheiden bespreekt de 
gemeenteraad dit onderwerp op 
dinsdag 10 maart (start vergadering: 
20.00 uur). Uiteraard bent u van 
harte welkom bij dit gesprek als 
inspreker of als toehoorder. U kunt 
de raadsbijeenkomst ook live volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

Zie ook de agenda’s van de 
vergaderingen verderop in 
deze uitgave.

Doe mee aan Klimaatworkshops in 
Heemstede
Op dinsdag 24 maart of donderdag 26 
maart start een reeks van 6 workshops bij 
de klimaatcoaches thuis in Heemstede. Je 
maakt deel uit van een groep enthousiaste 
mensen die elkaar helpen en inspireren. In zes 
workshops van 2 uur verken je samen wat je 
kunt doen om je leven klimaatvriendelijker in 
te richten op een manier die past bij je eigen 
situatie en doelen. 
Je leert hoe je een klimaatgesprek voert met 
je gezin, je vrienden, bij de sportvereniging 
of op je werk. Iedereen kan meedoen en 

voorkennis is niet nodig, maar wel de wens om 
klimaatvriendelijker te leven. Hoe ver je daarin 
wil gaan bepaal je zelf. 

Meedoen? 
Wil jij deelnemen aan deze reeks 
KlimaatGesprekken die in Heemstede vanaf 
dinsdag 24 of donderdag 26 maart gaan 
starten? Meld je dan aan via  
www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden. 
De deelnamekosten bedragen 45 euro voor 
6 avonden, inclusief workshopmaterialen.

Gefaseerde afscha�ng 
hondenbelasting
Alle hondenbezitters in Heemstede hebben 
een brief ontvangen over de aanslag 
hondenbelasting. Daarin staat dat zij dit jaar 
minder hondenbelasting betalen. Net als 
veel andere gemeenten wil de gemeente 
Heemstede hondenbelasting afschaffen. 
De afschaffing kan niet in één keer omdat er in 
de begroting van de gemeente rekening mee 
is gehouden. In 2021 krijgt de hondenbezitter 
nog een aanslag hondenbelasting. 
Als de gemeenteraad akkoord gaat met de 
afschaffing, betalen hondenbezitters in 2022 
geen hondenbelasting meer. 



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 (griffi  erecht). 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’.

Wij Maken Heemstede: initiatieven 
voor en door Heemstedenaren
Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente: samen maken 
wij Heemstede. Waar ontmoeten wij elkaar, hoe kunnen we 
duurzamer leven en hoe delen we goede ideeën met elkaar?
Op de www.wijmakenheemstede leest u wat er allemaal speelt in 
onze mooie gemeente. Heeft u zelf ook een goed idee voor uw 
buurt? Of wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de digitale 
nieuwsbrief via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Vergaderingen 
raadscommissies 
maart
Op 10 maart discussieert de gemeenteraad 
over de manier van afvalscheiding 
in Heemstede. Daarnaast houden de 
raadscommissies Middelen en Ruimte 
vergaderingen op respectievelijk 11 en 12 
maart 2020. Al deze openbare vergaderingen 
zijn om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn. De vergadering van de 
commissie Samenleving vervalt in maart!

Agenda raadsdiscussie 10 maart
• Afvalscheiding Heemstede

Agenda raadscommissie Middelen 
11 maart
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Verantwoording 2019 en Werkplan en 

globale Begroting 2021 Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) (B-stuk)

• Bedrijfsplan en begroting 2020 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk) op verzoek van D66

• Ambtelijke samenwerking – verkenning
• Regionale energiestrategie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
12 maart
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Renovatie openbare ruimte rondom 

complex Spaarneborgh (A-stuk)
• Fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord, 

voorlopige vaststelling plan (B-stuk)
• Boerderij Herenboeren, Cruquiusweg 45A 

en omgeving (B-stuk)
• Rapportage uitvoering kwaliteit VTH-taken 

2019 (B-stuk)
• Oordeel GS Noord-Holland IBT toezicht en 

handhaving omgevingsrecht 2019 (C-stuk), 
op verzoek van D66

• Omgevingswet
• Overzicht bouwprojecten
• 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 commissiegriffi  er 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Verwijdering � etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fi etsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en:
• Binnenweg, ter hoogte van 9: een groene 

damesfi ets, merk Gazelle, een oranje 
herenfi ets, merk Raleigh

• Binnenweg, ter hoogte van 77: een zwarte 
damesfi ets, merkloos, een grijze damesfi ets, 
merk Merdina

• Binnenweg, ter hoogte van 93: een zwarte 
damesfi ets, merk Cumberland

• Binnenweg, ter hoogte van 125: een zwarte 
herenfi ets, merk Batavus

• Binnenweg, ter hoogte van 161: een blauwe 
damesfi ets, merk Kopra

• Binnenweg, ter hoogte van 18: een blauwe 
herenfi ets, merk Batavus

• Binnenweg, ter hoogte van 108: een grijze 
damesfi ets, merk Gazelle

• Binnenweg, ter hoogte van 110: een witte 
damesfi ets, merkloos

• Binnenweg, ter hoogte van 138: een zwarte 

damesfi ets, merkloos, een cremekleurige 
damesfi ets, merk Union

• Koediefslaan, ter hoogte van 21: een zwarte 
damesfi ets, merk Batavus, een blauwe/grijze 
damesfi ets, merk Raleigh

• Oosterlaan, ter hoogte van 2: een groene 
damesfi ets, merk Batavus

• Wasserij-Annalaan, ter hoogte van 11: een 
oranje herenfi ets, merkloos

• Nijverheidsweg, ter hoogte van 21: een 
grijze damesfi ets, merk Gazelle, een zwarte 
damesfi ets, merk Vicenza

• Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: een 
groene damesfi ets, merk Batavus

• Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: 
een blauwe herenfi ets, merk Romein, 
een blauw/grijze herenfi ets, merk On the 
Road, een rode herenfi ets, merk Gazelle, 
een zwarte herenfi ets, merk Rambler, een 
groene herenfi ets, merk Gazelle

• Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: een 
paarse damesfi ets, merkloos, een zwarte 
damesfi ets, merk Union

• Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 30: een 
zwarte herenfi ets, merk Cult

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fi etsen krijgen tot en 
met 18 maart 2020 de gelegenheid hun fi ets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fi ets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreff ende fi ets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fi ets 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 fi ets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 

Hebt u vragen over deze publicatie? 
Neem dan contact op met bureau Handhaving 
via het algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Amstellaan 8, de garage verhogen en bij het 

woonhuis betrekken, plaatsen dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, plaatsen vlaggenmast 
en constructieve doorbraken, wabonummer 
552069, ontvangen 18 februari 2020

• Brederolaan 25, een constructieve 
muurdoorbraak op de begane grond, 
wabonummer 551715, ontvangen 20 
februari 2020

• Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 548667, 
ontvangen 16 februari 2020

• Herenweg 115, het plaatsen van een frame 

voor tijdelijke reclame (02-03-20202 tot 01-
05-2020) voor de verhuur van leegstaande 
units, wabonummer 551790, ontvangen 20 
februari 2020

• Lorentzlaan 32, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 548926, ontvangen 17 
februari 2020

• Sportparklaan 12, het plaatsen van een 
loods voor de reddingsbrigade, wijziging op 
de verleende vergunning met zaaknummer 
516354, wabonummer 551042, ontvangen 
19 februari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Nijverheidsweg 14, het vergroten van de 

bedrijfsruimte, wabonummer 523948, 
verzonden 27 februari 2020

• Sportparklaan 12, het plaatsen van 
een loods voor de reddingsbrigade, 
wabonummer 516354, verzonden 25 
februari 2020

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’.

Heemstede

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg




