
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 maart 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

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

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

Tweede Kamerverkiezing 2021
Op woensdag 17 maart 2021 is de landelijke 
Tweede Kamerverkiezing. Om het risico op 
verspreiding van het coronavirus tijdens de 
verkiezing zo klein mogelijk te houden zijn er 
een aantal maatregelen genomen. Zo zijn een 
aantal stembureaus al open op maandag 15 en 
dinsdag 16 maart, vooral voor risicogroepen. 
Zo kunt u veilig stemmen. Want elke stem telt! 

Wat heeft u nodig om te stemmen?
Om te kunnen stemmen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen moet u meenemen naar 
het stembureau:
•	 Uw	stem(plus)pas	of	kiezerspas.	
 Deze hebt u per post ontvangen
•	 Uw	geldig	ID-bewijs	(op	17	maart	2021	

maximaal 5 jaar verlopen)
•	 Een	mondkapje

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u 
deze kwijt, vraag dan een nieuwe aan bij de 
gemeente. Dat kan uiterlijk tot 12 maart (tot 
13.00 uur). Vraag de vervangende stempas 
digitaal aan via heemstede.nl/verkiezingen 
of kom langs. Hiervoor hoeft u geen afspraak 
te maken. Dit geldt ook voor de kiezerspas 
(waarmee u in een andere gemeente kunt 
stemmen). 

Waar kunt u stemmen?
U	mag	stemmen	in	elk	stembureau	binnen	de	
gemeente Heemstede. De stembureaus zijn 
geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Stembureaus die maandag 
15 maart open zijn
•	 Raadhuis,	Raadhuisplein	1
•	 Plein1,	Julianaplein	1
•	 Princehof,	Glipperweg	57

Stembureaus die dinsdag 
16 maart open zijn
•	 Raadhuis,	Raadhuisplein	1
•	 Gymzaal	Offenbachlaan
•	 Plein1,	Julianaplein	1
•	 Princehof,	Glipperweg	57

Stembureaus die woensdag 
17 maart open zijn
•	 Raadhuis,	Raadhuisplein	1
•	 Gymzaal	Offenbachlaan	
•	 Princehof,	Glipperweg	57	
•	 Tennisvereniging	HBC,	Ringvaartlaan	2
•	 Kantine	MHC	Alliance,	Sportparklaan	8
•	 Tent/portocabin	terrein	Drinkwatermuseum,	

Leidsevaartweg 73 (niet toegankelijk voor 
mensen in een rolstoel)

•	 Theater	de	Luifel,	Herenweg	96
•	 Petrakerk,	Limburglaan	3
•	 Crayenesterschool,	Crayenestersingel	37
•	 Bosch	en	Hovenschool,	Adriaan	Pauwlaan	

19	(niet	toegankelijk	voor	mensen	in	een	
rolstoel)

•	 Tent/portocabin	Roemer	Visscherplein	(niet	
toegankelijk voor mensen in een rolstoel)

•	 Doopsgezinde	Kerk,	Postlaan	16
•	 De	Oude	Kerk,	Wilhelminaplein
•	 College	Hageveld,	Hageveld	15

Mobiel stembureau
Het mobiele stembureau gaat op 17 maart 
langs	3	locaties.	Stemmen	op	deze	locaties	is	
alleen mogelijk voor bewoners en personeel:

10.00-12.00 uur: De Hartekamp
13.00-14.00 uur: Kennemerduin
15.00-16.00	uur:	Bosbeek

Veilig stemmen
Om het risico op verspreiding van het 
coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein 
mogelijk te maken, zijn een aantal maatregelen 
genomen zoals voldoende afstand in het 
stembureau en het kunnen desinfecteren van 
uw	handen.	Uiteraard	houden	de	leden	van	
het stembureau zich ook aan de passende 
coronamaatregelen. Meer weten over veilig 
stemmen tijdens corona? Kijk op 
heemstede.nl/verkiezingen.

Briefstemmen
Inwoners	boven	de	70	jaar	en	mensen	met	een	
kwetsbare gezondheid kunnen stemmen per 
brief. 

De Stempluspas
U	hebt	een	envelop	met	uw	Stempluspas	per	
post	ontvangen.	Uiterlijk	11	maart	ontvangt	u	
een tweede envelop met een briefstembiljet, 
een envelop voor het briefstembiljet en een 
retourenvelop. 

Stempluspas (briefstem) inleveren
•	 Per	post:	vóór	vrijdag	12	maart	17.00	uur	

opsturen
•	 Afgeven	bij	het	raadhuis:	van	woensdag	
 10 maart t/m dinsdag 16 maart. Open van 

9.00	tot	17.00	en	op	woensdag	17	maart	
open van 7.30 tot 21.00 uur.

•	 U	kunt	er	ook	voor	kiezen	om	met	uw	
stempluspas naar een stembureau te gaan. 
U	kunt	dan	stemmen	zoals	u	gewend	bent.

Meer informatie over briefstemmen
Heeft u vragen over het stemmen per brief of is 
iets niet duidelijk, neem dan contact op met de 
telefonische informatielijn 0800 1351.

Vragen over de verkiezingen?
Ga voor meer informatie naar heemstede.nl/
verkiezingen of elkestemtelt.nl. Ook kunt u 
mailen naar verkiezingen@heemstede.nl of 
bellen naar 14 023.

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

Samen wandelen en genieten van 
het voorjaar
Voor diverse ouderen zoeken we vrijwilligers 
die met hen een wandeling (met de rolstoel) 
willen maken. Houdt u van wandelen, een 
goed gesprek en bent u fysiek in staat om een 
rolstoel te duwen? Neem gerust contact op.

Schaakmaatje gezocht
Bent	u	een	schaakliefhebber	en	wilt	u	iets	
voor een ander betekenen? Een cliënt van 
Woonzorgcentrum De Houtuinen wil graag, 
één keer in de week, de uitdaging met u 
aangaan voor een gezellige schaakmiddag. 
Doet u mee?

Wie brengt mij naar Haarlem?
Voor een inwoonster in Heemstede zijn we 
tijdelijk op zoek naar iemand die haar één keer 
in de week naar Haarlem (Prinsenbolwerk) wil 
brengen en ophalen.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
Bel	op	maandag	tot	en	met	donderdag	tussen	
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail 
naar heemstede@wehelpen.nl. Kijk voor meer 
informatie op heemstede.wehelpen.nl. 

Voor alle vrijwilligerswerkzaamheden is het 
vanzelfsprekend dat er wordt gewerkt volgens 
de	RIVM-richtlijnen.

Vrijwilligers gevraagd 
in Heemstede 

Het terrein rondom Plein1 aan het Julianaplein 
is sinds 5 maart 2021 rookvrij. Daarnaast werd 
op dezelfde dag de zogenaamde duofiets 
in gebruik genomen. Dit is een fiets waarbij 
bestuurder en bijrijder naast elkaar zitten. 
Wethouder	Sjaak	Struijf	gaf	om	12.00	uur	
een symbolische start aan beide gezonde 
initiatieven.

Rookvrije ruimte
Met het niet-roken-gebied rondom Plein1 
ondersteunt de gemeente het streven naar 
een rookvrije generatie. Dit is een initiatief 
van de Alliantie Rookvrij, waarin het Koningin 
Wilhelmina Fonds, het Longfonds en de 

Hartstichting samenwerken. Met de rookvrije 
generatie zetten zij zich er onder andere voor 
in dat kinderen in een omgeving kunnen 
spelen en sporten waar niet meer wordt 
gerookt. 

Duofiets
Een ander gezond initiatief is de duofiets 
genoemd Jan Jongejan. Vernoemd naar de 
pleegzoon van een vrijwilligster (zie links op 
foto). Eén persoon (de begeleider) stuurt, 
beiden kunnen trappen. Zo kunnen mensen 
die niet goed (meer) zelfstandig kunnen fietsen 
toch genieten van een fietstochtje in de frisse 
buitenlucht.

Nieuw bij Plein1: rookvrije buitenruimte en duofiets te leen

Ontheffing 
winkeltijdenwet
Op 3 maart 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	IJssalon	DaVinci,	
Jan van Goyenstraat 6. De ontheffing geldt 
voor het openstellen van de ijssalon op zon- en 
feestdagen van 11.00 tot 22.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Wilt u gebruik maken van de duofiets? Neem 
dan	telefonisch	contact	op	met	WIJ	Heemstede	
via (023) 528 85 10. 



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Anton	Mauvestraat	1,	het	plaatsen	van	

een haagondersteunende constructie, 
wabonummer	794354,	ontvangen	

 25 februari 2021
•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	37,	het	

plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak,	wabonummer	793373,	
ontvangen 24 februari 2021

•	 Dinkellaan	2,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis,	wabonummer	791879,	
ontvangen 22 februari 2021

•	 Glipperweg	92,	het	plaatsen	van	een	
haagondersteunende constructie, 
wabonummer	795436,	ontvangen	 
27 februari 2021

•	 Hugo	de	Vriesplein	14,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer	792985,	ontvangen	 
23 februari 2021

•	 Jac.	P.	Thijsselaan	7,	het	uitbreiden	van	
het	woonhuis,	wabonummer	794128,	
ontvangen 25 februari 2021

•	 Limburglaan	4,	een	constructieve	wijziging,	
wabonummer	792094,	ontvangen	 
22 februari 2021

•	 Mastkade	41,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer	792957,	ontvangen	 
23 februari 2021

•	 Reggelaan	17,	het	vervangen	en	verbreden	
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer	795748,	ontvangen	 
28 februari 2021

•	 Strawinskylaan	12,	het	uitbreiden	van	
de eerste verdieping van het woonhuis, 
wabonummer	793617,	ontvangen	 
24 februari 2021

•	 Torenlaan	5,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis en een constructieve wijziging, 
wabonummer	793321,	ontvangen	 
24 februari 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Achterweg	5,	spoedkap	holle	esdoorn,	

wabonummer	797422,	verzonden	 
5 maart 2021

•	 Anton	Mauvestraat	1,	het	plaatsen	van	een	
haagondersteunende constructie van gaas, 
wabonummer	794354,	verzonden	 
5 maart 2021

•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	37,	het	
plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak,	wabonummer	793373,	
verzonden 4 maart 2021

•	 Floradreef	26,	de	bouw	van	een	kelder	
onder de woning, wabonummer 726662, 
verzonden 1 maart 2021

•	 Frieslandlaan	35,	het	wijzigen	van	de	
bestemming verkeer naar maatschappelijk, 
het uitbreiden van het ZOED (Zorgverleners 
Onder	Eén	Dak),	wabonummer	730941,	
verzonden 3 maart 2021

•	 J.C.	van	Oostzanenlaan	2,	het	kappen	van	
een beuk, wabonummer 351030, verzonden 
5 maart 2021

•	 Lieven	de	Keylaan	23,	wijzigen	constructie	
begane	grond,	wabonummer	782649,	

verzonden 5 maart 2021
•	 Prinsessenhof	1,	het	plaatsen	van	een	

overkapping in de voortuin, wabonummer 
770404, verzonden 3 maart 2021

•	 Torenlaan	5,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis en een constructieve wijziging, 
wabonummer	793321,	verzonden	 
5 maart 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’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan
•	 Dinkellaan	2,	het	uitbreiden	van	het	

woonhuis,	wabonummer	791879,	 
22 februari 2021

Belanghebbenden	kunnen	binnen	4	weken	na	
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het	college	van	Burgemeester	en	wethouders.	
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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




