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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

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 
open in ochtend. 

Actuele informatie 
over coronavirus 

leest u op 
www.heemstede.nl/

corona

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

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

Informatie over 
coronavirus
Lees actuele informatie en de gevolgen 
van het coronavirus voor Heemstede via 
www.heemstede.nl/corona

Actuele landelijke informatie vindt u via:
• website van de Rijksoverheid: 
 www.rijksoverheid.nl 
• website van GGD Kennemerland: 
 www.ggdkennemerland.nl
• website van het RIVM: www.rivm.nl
• telefonisch via RIVM: 0800-1351 

(dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 
uur)

Gewijzigde openingstijden 
publieksbalie en gemeentehuis
Bezoek alleen in noodzakelijke gevallen 
het gemeentehuis. Neem vooral 
telefonisch (bel 14 023) of digitaal 
contact op via het contactformulier 
op www.heemstede.nl/contact. 
Alle baliediensten zijn op afspraak.

Ondersteuning ondernemers, 
zelfstandigen, stichtingen en verenigingen
Het kabinet heeft een steunpakket voor 
mkb-ondernemers, zzp’ers en 
grootwinkelbedrijven aangekondigd. 

Het steunpakket moet ervoor zorgen dat 
bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen 
en biedt zelfstandigen een overbrugging. 
De gemeente Heemstede biedt naast de 
rijks- en provinciale regelingen een aantal 
aanvullende lokale maatregelen, ook voor 
stichtingen en verenigingen. Zoals uitstel 
van betaling en lopende betalingen aan de 
gemeente. Voorziet u problemen als gevolg 
van de coronamaatregelen?
Ga naar www.heemstede.nl/corona voor
uitgebreide informatie over de mogelijkheden 
voor ondernemers en zelfstandigen en voor 
stichtingen en verenigingen.

Weekmarkt Valkenburgerlaan gaat 
door in aangepaste vorm
Vanaf woensdag 1 april gaat de markt op 
de Valkenburgerlaan weer door. Er zijn 
nieuwe maatregelen genomen om goed de 
onderlinge afstand te kunnen bewaren en de 
aangescherpte coronarichtlijnen te volgen. Zo 
komt er onder andere nog maar één rij kramen 
en krijgen de bloemen- en plantenstallen een 
plek op het Raadhuisplein. De woensdagmarkt 
is weer open tot nader bericht. Het zijn 
hectische tijden waarin de situatie soms van 
dag tot dag of nog sneller verandert. Kijk 
daarom voor actueel nieuws ook regelmatig 
op www.heemstede.nl/corona Extra wachttijd 

bij milieustraat 
Meerlanden
In verband met de landelijke en regionale 
coronaregels laat Meerlanden nog maar 4 
voertuigen/klanten tegelijkertijd toe op de 
milieustraat. Dit om de gezondheid van het 
personeel en bezoekers zo goed mogelijk 
te kunnen borgen. Hou dan ook rekening 
met extra wachttijden en volg de instructies 
van het personeel op. Kom alleen naar de 
milieustraat met volle vrachten en/of als dat 
strikt noodzakelijk is. De genomen maatregelen 
kunnen wijzigen. Lees actuele informatie op 
www.meerlanden.nl/corona

Wij Maken Heemstede: initiatieven 
voor en door Heemstedenaren 
Inwoners, ondernemers, organisaties en 
gemeente: samen maken wij Heemstede. 
Zeker in deze hectische tijd waarbij het 
coronavirus een groot deel van ons leven 
platlegt. Veel hulporganisaties hebben te 
maken met de gevolgen en maatregelen 
door het virus. Gelukkig zijn in Heemstede 
initiatieven opgezet om elkaar te helpen of 
om het sociaal contact in stand te houden. En 

bieden diverse organisaties op een alternatieve 
manier steun aan inwoners in Heemstede die 
dat hard nodig hebben. 

Op www.wijmakenheemstede leest u wat er 
allemaal speelt in Heemstede. Heeft u zelf ook 
een goed idee? Of wilt u op de hoogte blijven? 
Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief via 
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Nieuwe regelgeving
Verbeterplan en 
Uitvoeringsprogramma VTH
Op 17 maart 2020 heeft het college het 
Verbeterplan VTH-Beleid Heemstede 2019-
2022 en het Uitvoeringsprogramma VTH-taken 
gemeente Heemstede 2020 vastgesteld.

Intrekking Reglement 
Annie Klots Emancipatieprijs 
Op 17 maart 2020 heeft het college het 
Reglement Annie Klots Emancipatieprijs 
ingetrokken. Deze eenmalige emancipatieprijs 
is uitgereikt op 10 december 2019. Daarom 
trekt het college het Reglement nu in. 

Noodverordening 
Veiligheidsregio Kennemerland
Vanaf 27 maart 2020 is de noodverordening 
van de Veiligheidsregio Kennemerland van 
kracht in gemeente Heemstede. De eerdere 
noodverordening van 17 maart 2020is 
ingetrokken. 
 
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Glipper Dreef 203, het plaatsen van 

dakkapellen, interne verbouwing en 
het pannendak vervangen door riet, 
wabonummer 570125, ontvangen 

 18 maart 2020
• Hageveld 15, het vervangen van 

divers monumentenglas, aanbrengen 
van gevelventilatie ter verbetering 
binnenklimaat, wabonummer 567077, 
ontvangen 13 maart 2020

• Herenweg 78, het kappen van een beuk, 
wabonummer 570007, ontvangen 

 18 maart 2020
• Reggelaan 25, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 567759, ontvangen 

 15 maart 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Glipper Dreef 190, het aanleggen van een 

uitweg, wabonummer 540459, verzonden 
23 maart 2020

• Grevelingen 1, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
optrekken achtergevel, wabonummer 
552849, verzonden 25 maart 2020

• Heemsteedse Dreef 6, het optrekken van 
de zijgevel ter plaatse van de badkamer, 
wabonummer 554298, verzonden 

 25 maart 2020
• Julianaplein 1, het wijzigen van de 

fi etsenstalling achter PLEIN1, wabonummer 
517169, verzonden 24 maart 2020

• Lombokstraat 14, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 555082, 
verzonden 26 maart 2020

• Lorentzlaan 34, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 540900, verzonden 

 23 maart 2020
• Strawinskylaan 39, een gevelwijziging 

in de voorgevel, wabonummer 553386, 
verzonden 24 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’.

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



Deze woordzoeker bevat 31 woorden die
allemaal te maken hebben met de huidi-
ge situatie waarin we zoveel mogelijk thuis 
zijn en we meer tijd hebben om te puzze-
len. Het zijn overigens woorden die een po-

sitieve betekenis hebben. De overgebleven 
letters vormen een hart onder de riem voor
alle lezers. Succes! 

Joke van der Zee

SAAMHORIGHEID THUISONDERWIJS BESTELMENU ONLINE
SKYPEN APPLAUS BLOEMEN ZEEP
KLAARSTAAN LENTEZON OUDERENHULP BOEK
LUISTEREN HOOP TEDDYBEREN KRANT
APPEN VOORUITZIEN BELLETJE GELOOF
BOODSCHAPPENSERVICE THUIS TUIN RUST
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Vijftigplussers vooral bang dat 
hun naasten ziek worden
Regio - Ouderen zijn extra kwets-
baar voor het coronavirus. Toch 
maken vijftigplussers zich meer 
zorgen om de gezondheid van 
hun naasten en om de (lokale) 
economie dan om de eigen ge-
zondheid. Hamsteren hebben ze 
niet veel gedaan. En een minder-
heid (41%) kan zich vinden in nog 
strengere overheidsmaatregelen, 
zoals een algehele ‘lock down’. 
Dit blijkt uit een representatief 
onderzoek onder het Nationale 
50Plus Panel.

Vijftigplussers kunnen zich goed 
vinden in de maatregelen die 
het kabinet genomen heeft te-
gen verspreiding van het coro-
navirus. Zo’n 83% vindt de maat-
regelen goed tot zeer goed. Wel 
vindt 36% dat het kabinet te lang 
gewacht heeft met het sluiten 
van de scholen. Ook met het toe-
gangsverbod voor bezoekers van 
verpleeghuizen hebben ze geen 
probleem: 79% vindt dit een 
maatregel die het kabinet móést 
nemen. Veel respondenten zou-
den zelfs nog wel verdergaande 
maatregelen willen: 59% is vóór 
het sluiten van alle winkels, be-
halve die voor eerste levensbe-
hoeften zoals supermarkten en 
apotheken. En 41% zou een com-
plete ‘lock down’ een geschikte 
maatregel vinden. Het verbieden 
van buitenactiviteiten zoals wan-
delen in een park kan op instem-
ming rekenen van 29% van de 
vijftigplussers, het volledig stil-
leggen van het openbaar vervoer 
van 12%. 

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Im-
pact Coronacrisis 2020’, uitge-
voerd door Ruigrok NetPanel in 
opdracht van Bureauvijftig. Het 
onderzoek is uitgevoerd onder le-
den van het Nationale 50Plus Pa-
nel, het enige onafhankelijke 50+ 
consumentenpanel van Neder-

land met ruim 6.000 leden. Daar-
uit blijkt onder andere dat zo’n 
45% van de  vijftigplussers zich 
meer zorgen maakt over de eigen 
gezondheid dan voorheen. Maar 
als hun wordt gevraagd waar ze 
zich het meest zorgen over ma-
ken, dan is dat vooral de gezond-
heid van naasten (74%), de ne-
gatieve e� ecten op de algehele 
economie (75%) en faillissemen-
ten van lokale winkels en onder-
nemers (64%). Daarna komen pas 
de zorgen over de eigen gezond-
heid (55%). 

De ruime meerderheid (92%) 
vindt zichzelf goed op de hoog-
te van de maatregelen die het ka-
binet heeft genomen. Televisie is 
nog steeds het belangrijkste me-
dium om geïnformeerd te blijven. 
Om besmetting met het corona-
virus te voorkomen, blijven velen 
(80%) zoveel mogelijk thuis, vrou-
wen (83%) meer dan mannen 
(77%). 83% wast de handen extra 
vaak, bijna iedereen (91%) houdt 
netjes anderhalve meter afstand 
tot de medemens. 15% heeft 
een vakantie moeten annuleren.

Echt hamsteren hebben vijftig-
plussers niet veel gedaan, slechts 
21% zegt meer boodschappen 
gedaan te hebben dan normaal, 
zodat ze voorlopig voldoende 
in huis hebben; vrouwen (25%) 
meer dan mannen (16%).

Kleinkinderen blijven weg
Eenzaam is het wel in deze peri-
ode. Gemiddeld 37% van de vijf-
tigplussers zegt zijn kinderen niet 
te zien; bij 14% komen ze nog 
wel langs, maar minder. De bood-
schap “hoe ouder, hoe kwetsbaar-
der” is goed doorgedrongen: van 
de zeventigers krijgt 57% geen 
bezoek meer van de kinderen, te-
genover 41% van de zestigers en 
17% van de vijftigers. Ook klein-

kinderen komen niet (43%) of 
minder (10%) op bezoek bij vijf-
tigplussers. Veel vijftigplussers 
hebben dit besproken met de fa-
milie (76%). Bij 15% van de deel-
nemers hebben de kinderen be-
sloten niet meer op bezoek te ko-
men, zo’n 6% van de deelnemers 
heeft zelf, eventueel samen met 
de partner, besloten dat het be-
ter is de (klein)kinderen nu even 
niet te zien. 

Een kwart voelt zich alleen
Contact houden gaat nu op an-
dere manieren: 76% gebruikt va-
ker dan voorheen Whatsapp; 
vrouwen (79%) meer dan man-
nen (73%). Verder wordt er meer 
getelefoneerd (72%), ook hier 
iets meer door vrouwen dan 
door mannen. En bijna twee vijf-
de (37%) van de vijftigplussers 
maakt vaker dan voor de coron-
acrisis gebruik van facetime of 
beeldbellen om in contact te blij-
ven met anderen. Zestigers doen 
dit vaker dan zeventigers (43% 
versus 33%).

E-mail wordt door 32% vaker ge-
bruikt. En de posterijen raken ook 
bij deze leeftijdsgroep uit de tijd: 
14% van de vijftigplussers zegt nu 
meer kaarten te sturen en slechts 
2% verstuurt nu meer brieven. 
Ondanks al deze hulpmiddelen 
zegt toch een vijfde (21%) het 
moeilijk te vinden om contact te 
houden nu bezoek ontvangen 
niet kan. Mannen hebben hier 
vaker moeite mee dan vrouwen 
(25% versus 17%). Dit kan leiden 
tot eenzaamheid.

Een kwart van de vijftigplussers 
geeft aan zich alleen te voelen nu 
ze door de coronacrisis geen be-
zoek meer mogen ontvangen. 

Meer informatie is te vinden 
op www.bureauvijftig.nl.

KoopOnzeOogst: boeren en 
consumenten helpen elkaar
Regio - Het coronavirus heeft Ne-
derland in haar greep. Ingrijpen-
de maatregelen volgen elkaar in 
rap tempo op. Ook telers blijven 
niet gespaard.

Gezond en vers voedsel is cruci-
aal, maar de coronamaatregelen 
leiden tot acute verstoring van de 
productie, handel en verkoop van 
verse producten.

De campagne KoopOnzeOogst 
biedt telers hulp bij promotie en 
afzet van hun verse voorraad. Dit 

meldt Land- en Tuinbouw Noord 
(LTO) in een persbericht.

Door sluiting van horeca en ca-
tering kunnen boeren hun ver-
trouwde afzet niet kwijt. Zoals
Ria Wilzing. Zij levert frietaardap-
pelen aan horeca en recreatie. 

Naast frietaardappelen melden 
tuinders problemen met aardbei-
en, bramen, frambozen en snij-
bloemen. 

En er volgen snel meer producten 

vers van de teler. Ook de start van 
het aspergeseizoen loopt in
de soep. 

Via de Facebookpagina Koop-
OnzeOogst brengen de regio-
nale verenigingen van boeren 
en tuinders LTO Noord, LLTB en
ZLTO vraag en aanbod samen 
en promoten lokale initiatieven,
zoals:
Support Your Locals, EtenOver, 
Boerschappen, De Streekboer, 
Rechtstreex en Korte Keten Coa-
litie.

Voor Heemsteedse ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen

Aanvullende maatregelen: 
uitstel van betaling
Heemstede - De coronacrisis 
raakt vele ondernemers in Ne-
derland hard, dus ook vele Heem-
steedse ondernemers, zzp’ers, 
stichtingen en verenigingen. 
De gemeente Heemstede biedt 
naast de rijks- en provinciale re-
gelingen een aantal aanvullende 
lokale maatregelen om onderne-
mers, zzp’ers, stichtingen en ver-
enigingen te ondersteunen.

Uitstel betaling 
gemeentelijke belastingen
Ondernemers, zzp’ers, stichtin-
gen en verenigingen kunnen een 
aanvraag doen om de betaling 
van alle gemeentelijke belastin-
gen (waaronder ook precario en 
marktgelden) uit te stellen tot 1 
oktober 2020. Kijk voor meer in-

formatie en het aanvraagformu-
lier op  www.gbkz.nl/actueel/gb-
kz-geeft-ondernemers-en-zelf-
standigen-meer-ruimte-om-loka-
le-belastingen-te-betalen/.

Uitstel van huur en betalingen 
aan de gemeente
Ondernemers, zzp’ers, stichtin-
gen en verenigingen die betalin-
gen verschuldigd zijn aan de ge-
meente kunnen een verzoek voor 
uitstel indienen via:
gemeente@heemstede.nl.
Denk hierbij aan het betalen van 
huur voor gebruik van gemeente-
lijke gebouwen.

Tegemoetkoming kosten 
gesubsidieerde activiteiten
Activiteiten die niet kunnen door-

gaan maar waarvoor al kosten 
zijn gemaakt, kunnen worden 
vergoed via de toegekende sub-
sidie. De subsidieontvanger kan 
een verzoek voor een tegemoet-
koming in de kosten indienen via: 
gemeente@heemstede.nl.

Deze aanvullende maatregelen 
zijn alleen van toepassing zolang 
hiervoor nog geen rijks- en pro-
vinciale regelingen bestaan.

Meer informatie
Binnenkort is speci� eke informa-
tie over alle maatregelen rond-
om de coronacrisis voor onder-
nemers en zelfstandigen en voor 
stichtingen en verenigingen be-
schikbaar op:
www.heemstede.nl.

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’.




