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Adresgegevens

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

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

Heemstede

Blijf thuis, maar 
moet je naar buiten?

Hou dan 1,5 meter 
afstand van elkaar!

Gemeentehuis alleen 
open in ochtend.

Wij werken op 
afspraak

Gewijzigde openingstijden 
publieksbalie en gemeentehuis
De loketten en balies van de gemeente zijn open, maar u kunt hier alleen nog op afspraak terecht. 
Wij verzoeken u alleen in noodzakelijke gevallen het gemeentehuis te bezoeken. 
Neem telefonisch contact op via 14 023 of gebruik het contactformulier op www.heemstede.nl. 
Wij vragen uw begrip hiervoor. Let op:
•	 De	loketten	en	balies	zijn	geopend	van	8.30	tot	12.00	uur.
•	 	kunt	alleen	op	afspraak	langsko en	 deze	 aakt	u	telefonisch	via	1 	023 	

of via www heemstede.nl > afspraak maken
•	 anaf	12	uur	is	het	ge eentehuis	gesloten.
•	 Telefonisch	bereikbaar	via	14 023 van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur
•	 	kunt	alleen	 et	uw	pin contactloos	betalen.	Contant	geld	wordt	niet	geaccepteerd.

Vragen en 
antwoorden 
over corona in 
Heemstede
Gemeentelijke informatie over 
de coronacrisis vindt u op 
www.heemstede.nl/corona. 
Omdat de ontwikkelingen soms snel 
gaan, is het niet mogelijk actueel te zijn 
in HeemstedeNieuws. 
Op de gemeentelijke site staat onder 
andere informatie over: 
Ik werk in de zorg: is er noodopvang 
voor mijn kinderen? Wat betekenen alle 
maatregelen voor mij als ondernemer? 
	vindt	hier	ook	een	lijst	van	veel	

gestelde vragen met antwoorden. 
We werken de informatie dagelijks 
bij op basis van de ontwikkelingen.

Noodopvang voor kinderen van 
ouders met ‘vitale beroepen’
Nu de scholen en kinderopvang tijdelijk dicht zijn, is er in Heemstede voor sommige kinderen een 
noodoplossing.	 oor	kinderen	waarvan	ouders	een	vitaal	beroep	hebben	 bijvoorbeeld	in	de	zorg,	
politie, openbaar vervoer en brandweer) is noodopvang beschikbaar zodat zij kunnen blijven werken. 
Deze opvang is zonder extra kosten. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/corona

Hulp nodig of hulp bieden?
Wilt u in Heemstede of in uw wijk iets betekenen voor een ander? Maar weet u nog niet 
precies voor wie? Ga dan naar www.heemstede.wehelpen.nl of de facebookgroep Corona 
Hulp Heemstede. Wij Heemstede kan actief bemiddelen. Hebt u praktische hulp nodig? 
Mail dan naar heemstede@wehelpen.nl . 

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
bij W. Denijslaan 2
•	 .	Denijslaan,	ter	hoogte	van	2 	1	iep,	
 Ø 80-90 cm. (wortelschade aan particulier 

eigendom, herplant op locatie of in directe 
omgeving volgt in najaar 2020-voorjaar 2021)

Direct-belanghebbenden kunnen 
tot en met 8 april 2020 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 76. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Evenementenbeleid 
Heemstede 2020
Op 10 maart 2020 hebben de burgemeester 
en het college, ieder voor zover bevoegd, 
het Evenementenbeleid Heemstede 
2020 vastgesteld. Dit beleid treedt op 
1 april 2020 in werking. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www,offi  cielebekendmakingen.nl

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

Markt 
Valkenburgerlaan gaat 
woensdag niet door!
Tot nader bericht vervalt de weekmarkt in 
Heemstede. Dit naar aanleiding van de nieuwe 
aangescherpte noodmaatregelen die het 
kabinet op 23 maart bekend heeft gemaakt om 
het coronavirus onder controle te krijgen.

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
oor	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



Zandvoorts Museum buiten en online beschikbaar
Zandvoort - Een museum zonder 
bezoekers. Dat gaat in tegen alles 
waar een museum voor staat.  Het 
Zanvoorts Museum gaat daarom 
iedere dag online mooie kunst en 
historie laten zien.
Van de Historische Grand Prix, de 
Formule 1 tentoonstelling tot het 
rijk cultuurhistorische verleden 
van Zandvoort. Bijvoorbeeld da-
gelijks op de socialemediakana-
len van het Zandvoorts Muse-
um over de vissersvrouwen, de 
dorpsomroeper en het Kinderte-
huis met iedere dag een pronk-
stuk.
 
Wist u dat de museumcollectie 
ook online te vinden is? Met fo-
towerk van de Familie Bakels en 
duizenden andere mooie beel-
den van Zandvoort. Dit is onli-
ne toegankelijk via: www.zand-
voortsmuseum.nl/collectie

Buitententoonstelling 
Magic Moments - Formule 1
Op de Boulevard de Favauge 
gaat de buitententoonstelling 
gewoon door met fotowerk over 
de Magic Moments - Formule 1 
in Zandvoort. De foto’s zijn ge-
maakt door Aad van Koningsho-
ven.Deze tentoonstelling is mo-
gelijk gemaakt door de vrienden 
van de Harc, de Historische Auto 
Ren Club.
 
Buitenbeeldroute 
Een goede wandeling maken is 
gezond. Daarbij kunt u ook ge-
nieten van de 28 buitenbeelden 
van bekende kunstenaars. Deze 
prachtige beelden staan als het 
ware in een openluchtmuseum 
door heel Zandvoort.

Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

1973: Ronnie Peterson in zijn Lotus Ford gaat door de Gerlach bocht
(foto: Aad Design.nl).

Een mooi boeket voor alle 
medewerkers van SEIN
Cruquius - Op maandag 23 maart 2020 zijn 1200 bosjes bloe-
men aangekomen bij SEIN, mede mogelijk gemaakt door De 
Ridder bloemen- en bloembollenkwekerij. Hiermee worden de 
hardwerkende medewerkers bedankt voor hun onmisbare inzet 
in deze tijden.
 
In ons land gelden allerlei maatregelen vanwege het coronavirus 
en ligt het openbare leven vrijwel stil. Maar het werk in de zorg 
gaat op volle toeren door, zo ook bij SEIN.

Bij SEIN in Cruquius en Heemstede wonen zo´n 350 cliënten die 
dag en nacht zorg nodig hebben vanwege hun epilepsie en an-
dere beperkingen.

De maatregelen rondom het coronavirus hebben een enorme 
invloed op het dagelijks leven, zeker ook dat van de cliënten. 
Maar ook in deze tijden proberen de medewerkers de cliënten 
weer een mooie dag te bezorgen en dat verdient een bloemetje.

Bij SEIN gelden op dit moment ook maatregelen vanwege het 
coronavirus. Voor de veiligheid van de cliënten zijn de terreinen 
besloten en zijn alleen vaste bezoekers beperkt welkom.

Bevrijdingspop 2020 gaat niet door
Haarlem - Op maandagavond 23 
maart is door minister-president 
Rutte uitgesproken dat, als ge-
volg van het besmettingsgevaar 
van het coronavirus, alle muziek-
festivals tot 1 juni geen doorgang 
mogen vinden.
Dat betekent dat alle voorberei-

dingen van Bevrijdingspop 2020 
met onmiddellijke ingang wor-
den stopgezet.

Dat geldt ook voor het Herden-
kingsconcert op 4 mei en de Vrij-
heidsweek, die voorafgaande aan 
het festival plaats zouden vinden.

Het bestuur van Bevrijdingspop 
2020 heeft uiterraard begrip voor 
deze beslissing en is natuurlijk te-
leurgesteld, ook omdat dit jaar 
veel extra activiteiten georgani-
seerd zouden worden vanwege 
het feit dat Nederland 75 jaar ge-
leden werd bevrijd.

Kennemerhart staat 
klaar voor uw vragen
Heemstede - Kennemerhart 
staat klaar voor haar cliënten, ver-
wanten, bezoekers en andere ex-
terne betrokkenen voor vragen. 
Zij kunnen hun vragen stellen via:
e-mail: corona-extern@kenne-
merhart.nl of via telefoonnum-

mer: 088 04 04 104 .
Kennemerhart is via het externe 
e-mailadres en telefoon bereik-
baar van maandag t/m vrijdag 
tussen 08:30 uur en 17:00 uur. 
Ook kunt u kijken op
www.kennemerhart.nl/corona.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

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
•	 Bachlaan	10,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
565051, ontvangen 11 maart 2020

•	 Brabantlaan	26,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 562093, ontvangen 7 maart 
2020

•	 Brabantlaan	30,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 562082, ontvangen 7 maart 
2020

•	 Brabantlaan	36,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 562004, ontvangen 6 maart 
2020

•	 Cloosterweg	21,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis, wabonummer 564805, 
ontvangen 11 maart 2020

•	 Reigerlaan	21,	het	afwijken	van	het	
bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 562050, 
ontvangen 7 maart 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	123,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 548667, verzonden 19 maart 
2020

•	 Lorentzlaan	32,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 548926, verzonden 17 maart 
2020

•	 Raadhuisstraat	89-89A,	het	uitbreiden	van	
de bovenwoning en bouwen bedrijfsruimte 
op de begane grond achter de winkel, 
wabonummer 535794, verzonden 17 maart 
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’.

Geweigerde omgevingsvergunningen
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	123,	het	plaatsen	

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 548667, verzonden 19 maart 
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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Laan	van	Rozenburg	9,	het	uitbreiden	

van het woonhuis/interne verbouwing, 
het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak en plaatsen terras op 
uitbouw, wabonummer 531969, ontvangen 
20 januari 2020

•	 Reigerlaan	21,	het	afwijken	van	het	
bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 562050, 
ontvangen 7 maart 2020

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Laan	van	Rozenburg	9,	het	uitbreiden	

van het woonhuis/interne verbouwing, 
het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak en plaatsen terras op 
uitbouw, wabonummer 531969, ontvangen 
20 januari 2020

•	 Reigerlaan	21,	het	afwijken	van	het	
bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 562050, 
ontvangen 7 maart 2020

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




