
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 31 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 

Goede Vrijdag (2 april) 
geopend van 8.30-17.00 uur

Tweede Paasdag (5 april)  
gesloten

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

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

Informatiebijeenkomst 
Transitievisie Warmte

Week van de Groene Tuin
Op dinsdag 30 maart is de Week van de 
Groene Tuin van start gegaan. Tot en met 
Tweede Paasdag stimuleren verschillende 
bekende Nederlanders tuinbezitters om hun 
tuin en straat te vergroenen en verduurzamen. 
Doe met ons mee!
 
Vlogs van bekende Nederlanders
Cora van Nieuwenhuizen, Karin Bloemen, 
Helga van Leur, Margot Ribberink, Lodewijk 
Hoekstra en Boswachter Tim laten zien hoe 
leuk, inspirerend en belangrijk tuinieren kan 
zijn. Ook worden praktische tuintips gegeven 
door onder andere tv-tuinman Lodewijk 
Hoekstra, waarmee u direct aan de slag kan. 

Deze tips worden gedeeld via de Steenbreek 
Facebook pagina en Instagram.
 
Over de ‘Week van de Groene Tuin’
De ‘Week van de Groene Tuin’ is een initiatief 
van Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, 
Tuinbranche Nederland, Milieu Centraal, 
Branchevereniging VHG en de Tuinen van 
Appeltern. Meer groen in de tuin en straat 
zorgt ervoor dat er meer ruimte komt om 
piekbuien op te vangen. Ook zorgt groen voor 
minder hittestress, worden tuinen belangrijke 
ecologische plaatsen voor insecten en vogels 
en leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid 
in de buurt.

Alle informatie en tips zijn terug te vinden op weekvandegroenetuin.nl. 

Bereken uw recht
Met een laag inkomen heeft u 
soms recht op toeslagen, kortingen 
of regelingen. Met Bereken uw 
recht onderzoekt u zelf of u daar 
recht op heeft. Bijvoorbeeld op 
een tegemoetkoming voor sport, 
schoolkosten of huiswerkbegeleiding.

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.

Maak het oplichters 
niet te makkelijk
Onder dat motto start op 1 april de maand 
van senioren en veiligheid. Vier weken lang 
is er landelijk aandacht voor verschillende 
vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, 
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld 
WhatsApp) en online veiligheid. Hoewel 
ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer 
worden van misdaad dan mensen in andere 
leeftijdsgroepen, is ieder slachtoffer er een 
te veel. Daarom krijgt men via de campagne 
concrete tips mee om misdaad te voorkomen 
en als het toch gebeurt bespreekbaar te maken 
en aangifte te doen. 

Tips om oplichting te voorkomen
1. Geld gevraagd? (via WhatsApp): Niet gebeld 

= Géén geld
2. Laat niemand zomaar binnen
3. Maak nooit zomaar geld over
4. Scherm altijd uw pincode af
5. Online: eerst checken, dan klikken

Meer tips vindt u op 
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Nieuwe regelgeving: Aanwijzing 
directeur publieke gezondheid van 
de GGD Kennemerland

Nieuwe regelgeving: Beleidsregels 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten (TONK) gemeente Heemstede 2021

Op 16 maart 2021 heeft het college de 
directeur publieke gezondheid van de GGD 
Kennemerland aangewezen als toezichthouder 
in het kader van de naleving van de in de Wet 
publieke gezondheid gestelde regels in de 
kinderopvang. De burgemeester heeft op 
16 maart 2021 besloten de directeur publieke 
gezondheid van de GGD Kennemerland te 

mandateren tot het geven van schriftelijke 
bevelen gericht tot kindercentra in het 
kader van de Wet publieke gezondheid 
(publicatienummer 2020- 88287). 
Lees de volledige bekendmaking in het 
gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer. 

Op 16 maart 2021 heeft het college de 
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) gemeente 
Heemstede 2021 (publicatienummer 2020- 
88243) vastgesteld. Deze beleidsregels zijn met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in 

werking getreden. De beleidsregels vervallen 
per 1 juli 2021.
Lees de volledige bekendmaking in het 
gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer.

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)
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 besloten de volgende persoon uit te 
schrijven uit Nederland:
•	 Per	10	februari	2021:	Serafini,	M.,	geboren	

08-12-1971, Heemsteedse Dreef 32D

Bezwaar maken
Als u het hiermee oneens bent dan kunt 
u binnen 6 weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken bij 
het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Ook kunt 
u bij spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).



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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Hageveld	15,	realisatie	externe	stookruimte,	

wabonummer 808751, ontvangen 18 maart 
2021

•	 Hunzelaan	1,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
806798, ontvangen 16 maart 2021

•	 Narcissenlaan	31,	het	plaatsen	van	een	
schuurtje/ overkapping in de voortuin, 
wabonummer 807291, ontvangen 16 maart 
2021

•	 Linge	87,	het	bouwen	van	een	carport	aan	
de bestaande schuur aan de voorzijde van de 
woning en wijzigen voorgevel en kozijnen, 
wabonummer 809335, 19 maart 2021

•	 Molenwerfslaan	3,	het	aanleggen	van	een	
uitweg/inrit, wabonummer 809597, 21 maart 
2021

•	 Nobellaan	27,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
809098, ontvangen 19 maart 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Limburglaan	4,	een	constructieve	wijziging,	

wabonummer 792094, verzonden 24 maart 

2021
•	 Mastkade	1,	het	aanleggen	van	een	steiger,	

wabonummer 799453, verzonden 23 maart 
2021

•	 Mastkade	3,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799464, verzonden 24 maart 
2021

•	 Mastkade	5,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799472, verzonden 25 maart 
2021

•	 Mastkade	7,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799502, verzonden 25 maart 
2021

•	 Mastkade	11,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799532, verzonden 23 maart 
2021

•	 Mastkade	13,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 799537, verzonden 26 maart 
2021

•	 Mastkade	15,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800170, verzonden 26 maart 
2021

•	 Mastkade	17,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800180, verzonden 26 maart 
2021

•	 Mastkade	19,	het	aanleggen	van	een	steiger	
met hekwerk, wabonummer 800291, 

verzonden 26 maart 2021
•	 Mastkade	21,	het	aanleggen	van	een	steiger,	

wabonummer 800296, verzonden 26 maart 
2021

•	 Mastkade	23,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800300, verzonden 26 maart 
2021

•	 Mastkade	29,	het	aanleggen	van	een	
steiger en voor circa 2 jaar plaatsen van een 
hekwerk, wabonummer 791087, verzonden 
23 maart 2021

•	 Mastkade	39,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 788785, verzonden 23 maart 
2021

•	 Mastkade	43,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 784967, verzonden 23 maart 
2021

•	 M.	Bolstraplein	14-90,	het	plaatsen	van	een	
hekwerk/erfafscheiding, wabonummer 
788389, verzonden 24 maart 2021

•	 Reggelaan	17,	het	vervangen	en	verbreden	
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 795748, verzonden 22 maart 
2021

•	 Van	’t	Hofflaan	6,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw, wabonummer 759807, 
verzonden 23 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
•	 Frans	Lisztlaan	13,	het	kappen	van	wilg,	

wabonmummer 772266, ontvangen 13 
januari 2021

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

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

•	 Van	Merlenlaan	30,	het	kappen	van	14	
esdoorns en 1 eik, wabonmummer 788178, 
ontvangen 14 februari 2021

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




