
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 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

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

Al ruim 400 personen hebben de Quick 
Scan Lokale Democratie ingevuld. Wellicht 
heeft u dat ook al gedaan. Bedankt 
daarvoor. We stellen uw mening zeer op 
prijs! 

Uw mening is belangrijk
Door middel van de Quick Scan onderzoeken 
we of we hetzelfde denken over onze lokale 
democratie. 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. 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.

De vragenlijst nog niet ingevuld?
Geef uw mening 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 
aan te vragen. U ontvangt de vragenlijst dan 
per post met retourenvelop.

Denkt u met ons mee? Vul de Quick 
Scan Lokale Democratie in!

Bereken uw recht
Met een laag inkomen heeft u vaak recht 
op toeslagen, kortingen en regelingen. Met 
Bereken uw recht onderzoekt u zelf of u recht 
heeft op één of meer inkomensregelingen 
van de gemeente. Bijvoorbeeld op bijzondere 
bijstand, een regeling voor sport en cultuur of 
een regeling voor schoolgaande kinderen. 

U blijft anoniem
U hoeft nergens in Bereken uw Recht uw naam 
en adres in te vullen. Pas als u een regeling 
aanvraagt, vult u op het aanvraagformulier van 
de gemeente uw gegevens in.

Laat uw geld niet liggen. Bereken uw recht op 
iasz.nl/berekenuwrecht.

Cursus voor kinderen 
in een scheiding 
Hoe kinderen omgaan met een scheiding kan 
zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep 
KIES (Kinderen In Een Scheiding) kunnen 
kinderen de scheiding leren begrijpen en 
het een plaats geven. De gratis cursus biedt 
kinderen een plek om met andere kinderen 
stil te staan bij alles wat de scheiding met 
zich meebrengt. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 
die op dat moment spelen. Voor ouders is 
er vooraf een informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst. De cursus is voor 
kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

Meer informatie en aanmelden via 
cjgheemstede.nl.

In 2050 gebruiken we in Nederland geen 
aardgas meer, maar hoe verwarmen we dan 
onze woningen? In de Transitievisie staat op 
hoofdlijnen beschreven wat de alternatieven 
voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten 
aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden. 

Op woensdag 14 april van 20.00 - 21.00 uur 
is er een (online) informatiebijeenkomst over 
de Transitievisie Warmte. We bespreken de 
uitgangspunten en er is uiteraard ruimte voor 
al uw vragen. Meer informatie en aanmelden 
op heemstede.nl/tvw.

Online informatiebijeenkomst 
Transitievisie Warmte

Gemeente Heemstede helpt u bij het besparen van energie én 
geld in huis. Met de gratis bespaarbon mag u ter waarde van €50 
energiebesparende producten uitzoeken. Ook kunt u een gratis advies ter waarde van €75 voor 
uw huis aanvragen. U krijgt dan tips en adviezen over bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of 
zonnepanelen. Deze acties zijn alleen nog in maart geldig. Ga naar de debespaarbon.nl om het 
gratis advies en de bespaarbon aan te vragen.

Isolatieactie verlengd
Daarnaast organiseert de gemeente in samenwerking 
met het Duurzaam Bouwloket een isolatieactie. Deze 
actie is verlengd tot en met 31 maart 2021. Doe 
ook mee en bespaar! Ga voor meer informatie naar 
duurzaambouwloket.nl/inkoopactie-woningisolatie.

Energie én geld besparen?

Een schone gemeente, daar doen we natuurlijk 
ons best voor. Maar écht schoon, dat lukt ons 
alleen samen. Op zaterdag 20 maart is het 
Landelijke Opschoondag. 

Doet u mee?
Haal op 20 maart tussen 12.00 en 14.00 uur een 
afvalgrijper bij Landgoed Groenendaal en help 
mee het Groenendaalse Bos op te ruimen.

Heeft u een eigen actie? 
Zet uw actie op de kaart via 
supportervanschoon.nl of mail naar 
afval@heemstede.nl.

Incidentele subsidies 
aanvragen voor 
sportstimulering en 
archeologie
Ook in 2021 hebben wij een budget 
beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en op het gebied van 
archeologie. Wilt u in de loop van 2021 
een activiteit organiseren die het sporten 
van jongeren, ouderen, mindervaliden 
of topsporttalenten stimuleert? Voor 
sportactiviteiten is een subsidiebudget van 
€15.000 (aanvragen voor 1 mei 2021). Op het 
gebied van archeologie is een budget van 
maximaal € 1.500 beschikbaar.

Lees meer over de voorwaarden en aanvragen 
van gemeentelijke subsidies op heemstede.nl/
subsidies

Landelijke Opschoondag 
20 maart 2021Nieuwe testbus 

in Heemstede
 
Als eerste GGD in Nederland beschikt 
GGD Kennemerland over een 
coronatestbus. De bus moet het voor 
inwoners extra makkelijk maken om zich 
te laten testen. Deze testbus is aanvullend 
op de al bestaande testlocaties in de 
regio Kennemerland. In Heemstede staat 
de testbus 2 dagen per week op het 
parkeerterrein bij Sportplaza Groenendaal 
(Sportparklaan 16). Kijk voor meer 
informatie op ggdkennemerland.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Javalaan	36,	het	plaatsen	van	een	

fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 796113, ontvangen 1 maart 
2021

•	 Julianaplein	13	en	15,	het	vergroten	
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 796913, 
ontvangen 2 maart 2021

•	 Mastkade	1,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799453, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	3,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799464, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	5,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799472, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	7,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799502, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	9,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799514, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	11,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799532, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	13,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799537, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	15,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800170, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	17,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800180, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	19,	het	aanleggen	van	een	steiger	
met hekwerk, wabonummer 800291, 
ontvangen 2 maart 2021

•	 Mastkade	21,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800296, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	23,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800300, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	25,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800352, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	27,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800364, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	31,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800371, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	33,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800376, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	35,	het	aanleggen	van	een	steiger	
met hekwerk, wabonummer 800416, 
ontvangen 2 maart 2021

•	 Mastkade	45,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800427, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Mastkade	47,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800436, ontvangen 2 maart 
2021

•	 Meerweg	57,	het	aanbrengen	van	isolatie	
op de buitenmuur, wabonummer 799168, 
ontvangen 2 maart 2021

•	 Van	Merlenlaan	4B,	het	kappen	van	een	
schijnacacia, wabonummer 795956, 
ontvangen 1 maart 2021

•	 Zandvoortselaan	45,	het	uitbreiden	
 van het pand t.b.v. realisatie van 
 2 appartementen en plaatsen dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
800222, ontvangen 5 maart 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Drieherenlaan	49,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 766914, 
verzonden 12 maart 2021

•	 Huizingalaan	29,	het	realiseren	van	een	
dakopbouw d.m.v. een nokverhoging 
en het optrekken van de achtergevel, 
het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 789740, 
verzonden 8 maart 2021

•	 Lanckhorstlaan	111,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis, wabonummer 786568, 
verzonden 12 maart 2021

•	 Spaarnzichtlaan	19,	het	aanleggen	van	
een inrit/uitweg, wabonummer 780209, 
verzonden 12 maart 2021

•	 Strawinskylaan	12,	het	uitbreiden	van	de	
eerste verdieping van het woonhuis, wabo-
nummer 793617, verzonden 8 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Glipperweg	24,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 780028, ontvangen 28 
januari 2021

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

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

Vergadering 
gemeenteraad 
25 maart 2021 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 25 maart 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 25 maart 2021
•	 Vragenuur	raadsvergadering	25	maart	2021

Bespreekpunten:
•	 Vaststellen	‘Woonakkoord	Zuid-

Kennemerland/IJmond 2021-2025’
•	 Criteria	voor	toetsing	ambtelijke	

samenwerking
•	 Reactie	op	de	concept-Bereikbaarheidsvisie	

Zuid-Kennemerland 2020-2050
•	 Wijziging	Gemeenschappelijke	regeling	

Samenwerking Sociale Zaken
•	 Voorlopige	gunning	accountantsdiensten	

jaarrekening 2021 en 2022

Overige punten:
•	 Lijst	van	Ingekomen	stukken	

raadsvergadering van 18 februari en 
 25 maart 2021
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u 
de stukken waarover de raad besluit.

Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via telefoonr (023) 548 56 46 
of per e-mail griffie@heemstede.nl.




