
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 april 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 

Donderdag
Vanaf 8 april van 8.30-19.30 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

Heemstede

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over Heemstede? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de gemeente. U ontvangt de nieuwsbrief 
maandelijks in uw mailbox. Meld u aan 
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

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit 
niet loont. Daarom startte op 1 april vanuit 
het ministerie van Justitie en Veiligheid 
in samenwerking met andere partijen de 
Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren 
krijgen tips om te voorkomen dat ze slachtoffer 
worden en over wat ze moeten doen als 
het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het 
oplichters niet te makkelijk’ wordt 4 weken 
aandacht besteed aan verschillende vormen 
van criminaliteit: meekijken bij pinnen, 
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld 
WhatsApp), phishing, spoofing en online 
veiligheid.

Meer informatie
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand 
daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn 
0800-1508 (maandag tot vrijdag tussen 
09.00-17.00 uur). Meer informatie is te vinden 
op maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Maand Senioren en Veiligheid van start

Openbaar groen 
adopteren en beheren
Elke vierkante meter steen die we 
vervangen door groen en planten helpen 
de natuur. Overal in Nederland bestaan 
allerlei mooie initiatieven om samen 
het verschil te maken en te zorgen voor 
een klimaatbestendige en gezonde 
leefomgeving. Ook in uw eigen wijk kan 
er van alles. Vrolijk bijvoorbeeld de buurt 
op en maak een kleurrijke mini-tuin van 
een boomspiegel in uw straat. Wilt u 
zich ook inzetten om openbaar groen 
te onderhouden of bijvoorbeeld een 
boomspiegel te adopteren? Ga dan naar 
heemstede.nl/groenadoptie.

Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften 
op aan Ruimer Leven B.V. De voorschriften 
gelden voor het lozen van bemalingswater op 
het gemeentelijk riool aan de Floradreef 26 te 
Heemstede van 5 april 2021 tot en met 18 juni 
2021 met een debiet van maximaal 25 m3/uur.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 8 april tot 20 
mei 2021;
•  bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt 

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
telefonisch een afspraak maken.

•  via odijmond.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Beatrixplantsoen 22, het plaatsen van 

een fietsenhok en een overkapping met 
zonnepanelen, wabonummer 810330, 
ontvangen 22 maart 2021

• Glipper Dreef 194, het plaatsen van 
een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 813737, ontvangen 

 27 maart 2021
• Hendrik de Keyserlaan 2, het plaatsen 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 813497, ontvangen 

 26 maart 2021
• Linge 57, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
813515, ontvangen 26 maart 2021

• Matthijs Vermeulenlaan 4, het plaatsen 
van een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 809919, ontvangen 

 22 maart 2021
• Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen 

van een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 812398, ontvangen 

 25 maart 2021
• Schollevaarlaan 1, het uitbreiden van 

het woonhuis, wabonummer 811177, 
ontvangen 23 maart 2021

• Willem Klooslaan 9, het plaatsen van een 
fietsenschuur, wabonummer 810626, 
ontvangen 23 maart 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Amstellaan 24, het vervangen en verbreden 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vervangen van een kozijn aan de 
voorgevel, wabonummer 790795, 
verzonden 29 maart 2021

• Hunzelaan 1, het plaatsen van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
806798, verzonden 31 maart 2021

• Narcissenlaan 31, het plaatsen van een 
schuurtje/ overkapping in de voortuin, 
wabonummer 807291, verzonden 

 29 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
• Groenendaal 3, vervangen bestaande 

overkapping binnenterrein restaurant 
Groenendaal, wabonummer 785944, 
ontvangen 9 februari 2021

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

Groene vingers?
Verschillende (oudere) inwoners van 
Heemstede zoeken hulp bij klusjes in de tuin 
zoals snoeiwerk, het bijhouden van de borders 
of gras maaien. Werkt u liever samen met 
andere vrijwilligers aan een grotere klus met 
oog voor ecologie en biodiversiteit? Dan kunt 
u via MEERGroen de handen uit de mouwen 
steken in Park Meermond of Groenendaal.

Beheerder clubhuis en velden 
Hockeyclub Alliance
U bent het aanspreekpunt voor diverse 
zaken in- en rondom het clubhuis. In overleg 
met diverse partners zorgt u ervoor dat de 
velden en het clubhuis in goede staat blijven. 
Gedurende het seizoen bent u hier 7-10 uur 
per week mee bezig. U ontvangt hiervoor een 
mooie vergoeding. 

Vrijwilligers Begeleide 
Omgangsregeling Humanitas
In deze uitdagende functie gaat u gescheiden 
ouders ondersteunen bij het maken van 
afspraken. U draagt bij aan een positieve, 
ontspannen sfeer, waarin kind en ouders zich 
vrij voelen bij elkaar. U begeleidt hen één 
dagdeel per week gedurende maximaal  
6 maanden. Vrijwilligers krijgen hiervoor een 
opleiding en worden goed begeleid.

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

Bekendmaking Wet milieubeheer
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 20 mei 2021 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Heemstede. Bij spoedeisende belangen 
kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.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’.

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

Nieuwe regelgeving
Evaluatie VTH-taken 2020 en 
Uitvoeringsprogramma VTH-taken 2021
Op 23 maart 2021 heeft het college 
de Evaluatie VTH-taken 2020 en 
Uitvoeringsprogramma VTH-taken 2021 
(publicatienummer 2020-101308) vastgesteld. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer.




