
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 april 2020

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. 

Ook met 
mooi weer geldt: 

#blijfthuis

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	Ri ksoverheid 	
 www.rijksoverheid.nl 
•	 website	van	GGD	 ennemerland 	
 www.ggdkennemerland.nl
•	 website	van	het	R 	www.rivm.nl
•	 tele onisch	via	R 	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. Ook zijn er mogelijkheden om 
te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. 
De	gemeente	Heemstede	biedt	naast	de	
rijks- en provinciale regelingen een aantal 
aanvullende lokale maatregelen, zoals 
uitstel van betaling en lopende betalingen 
aan de gemeente. Bent u ondernemer, 
wonend in de gemeente Heemstede en 
voorziet u problemen als gevolg van de 
coronamaatregelen?
Ga naar www.heemstede.nl/corona voor 
uitgebreide informatie over de mogelijkheden.

Ook met Pasen:

Ook al wordt het prachtig weer met Pasen: 
geniet ervan in huis, in de tuin of op je 
balkon. Houd rekening met paasdrukte 
in de winkels en doe uw boodschappen 
zoveel mogelijk op rustige tijden.

Ontvangst voor 
dragers van een 
lintje vervalt
De	 estiviteiten	rond	 oningsdag	 en	nacht 	
gaan helaas niet door als gevolg van de 
coronamaatregelen. Ook de bijeenkomst 
voor alle inwoners die ooit koninklijk zijn 
onderscheiden vervalt daardoor. 

Coronamaatregelen 
milieustraat 
Meerlanden
Door	de	landeli ke	en	regionale	coronaregels	
laat Meerlanden nog maar 4 voertuigen/
klanten tegelijkertijd toe op de milieustraat. 
Dit	om	de	ge ondheid	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 daarom alleen naar de milieustraat met 
volle vrachten en/of als dat strikt noodzakelijk 
is,	De	genomen	maatregelen	kunnen	wi igen.	
Neem ook uw verantwoordelijkheid voor een 
schone buitenruimte door hier geen grofvuil te 
plaatsen. Lees actuele informatie op 
www.meerlanden.nl/coronavirus

Subsidies voor 
sportstimulering en 
archeologie
We hopen dat na deze coronacrisis activiteiten 
gericht op sportstimulering en archeologie 
weer kunnen doorgaan. Ook in 2020 heeft 
de gemeente hiervoor een subsidiebudget 
beschikbaar.
Wilt u later dit jaar een activiteit organiseren die 
het sporten stimuleert van jongeren, ouderen, 
mindervaliden of topsporttalenten? Voor 
sportactiviteiten is in 2020 een subsidiebudget 
beschikbaar van € 15.000 en voor archeologie 
maximaal € 1.500.. Mogelijk komt uw initiatief 
hiervoor in aanmerking. Kijk voor uitgebreide 
informatie en aanvraagformulieren op 
www.heemstede.nl/subsidie

Hond uitlaten
Als u zelf niet naar buiten mag of wilt, dan 
bieden zich voldoende hondenliefhebbers 
aan die graag met uw hond op pad willen. Zelf 
hebben ze ook een hond of er één gehad. Uw 
hond is dus in vertrouwde handen!

Boodschappen doen
Vindt u het ook zo lastig om in de drukke 
supermarkt boodschappen te doen? Gelukkig 
zijn er veel mensen die naast hun eigen 
boodschappen wat voor u willen meenemen. 
Bel of mail ons.

Luisterend oor nodig?
Zit u in deze tijd alleen en mist u uw familie, 
vrienden en kennissen? Heeft u behoefte 
aan een luisterend oor? Vrijwilligers en 
medewerkers	van	 J	Heemstede	kunnen	u	dit	

Heemsteedse inwoners/vrijwilligers 
bieden hulp 

bieden. Op maandag tot en met donderdag 
van 10-12 uur en 13-15 uur en op vrijdag 
van 10-12 uur belt u naar het speciale 
nummer (023) 548 38 18.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Winkelen in coronatijd
De	coronamaatregelen	vragen	veel	van	ons	
allemaal. Van inwoners en ook van winkeliers, 
die ervoor moeten zorgen dat er op veilige 
afstand van medewerkers en andere 
klanten gewinkeld kan worden. Uiteraard 
volgt burgemeester Astrid Nienhuis alle 
ontwikkelingen in Heemstede nauwgezet. 
i 	ging	op	be oek	bi 	de	Dekamarkt	en	 ag	

de maatregelen die zijn getroff en. ‘Zoals 
ik in de meeste winkels zie, worden de 
coronaregels goed nageleefd; ik ben trots op 
onze ondernemers!’

De	supermarkten	kunnen	met	Pasen	voor	
de	deur	e tra	druk	worden.	Daarom	is	de	
oproep aan inwoners: probeer zoveel mogelijk 
gespreid	boodschappen	te	doen.	Doe	uw	
boodschappen alleen en ga op de rustigere 
tijden, bijvoorbeeld ’s morgens of juist in de 
avond na 19 uur. Om de klanten beter over 
de dag te verspreiden mogen supermarkten 
op Goede Vrijdag langer open blijven. 

Burgemeester Astrid Nienhuis in gesprek met 
bedrijfsleider Rutger Gies

Check hiervoor de openingstijden van uw 
supermarkt.’



Buitenplaats Elswout 
sluit tijdelijk haar deuren
Overveen - Vanaf woensdag 8 
april is buitenplaats Elswout, aan 
de Elswoutslaan 14 in Overveen 
tijdelijk gesloten voor publiek. 
Ondanks de herhaalde oproep 
aan bezoekers om thuis te blijven 
in verband met het coronavirus, 
zien de boswachters dat hier wei-
nig gehoor aan werd gegeven. 
Bovendien negeert een deel van 
de bezoekers de gebiedsregels 

en de RIVM richtlijnen. Er is scha-
de aan de bijzondere natuur ont-
staan en de veilige afstand van 
1,5 meter is veelal ver te zoeken. 

Dit heeft er helaas toe geleid dat 
Staatsbosbeheer en de gemeen-
te Bloemendaal hebben besloten 
de deuren van buitenplaats Els-
wout te sluiten. Deze maatregel 
geldt tenminste tot 28 april 2020.

Heemstede - De familie Vader uit 
Heemstede verdient een Pluim. 
Zij viel in de prijzen door mee te 
doen aan de landelijke campag-
ne “Lege batterijen? Lever ze in en 
WIN!” van Stibat. Met haar deelna-
me bewijst de familie uit Heem-
stede zichzelf en het milieu een 
uitstekende dienst.

Elke maand is er een trekking uit 
de door Stibat opgehaalde zakjes 
met batterijen. Kijk voor meer in-
formatie over de actie én de be-
kendmaking van de prijswinnaars 
op www.legebatterijen.nl.

Stibat zamelt zo veel mogelijk 
batterijen in voor recycling. Lege 

batterijen krijgen een nieuw le-
ven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, 
zaklamp of � ets. Bovendien ko-
men sto� en die schadelijk kun-
nen zijn voor het milieu, niet in de 
bodem terecht. Geen lege batte-
rijen in de afvalbak, maar inleve-
ren bij de inleverpunten van Sti-
bat. 

Familie Vader uit Heemstede 
verdient een Pluim

Wees loyaal, koop lokaal

D
e lokale winkelier krijgt het door de opmars van online ketens 
steeds zwaarder. Zeker nu door de coronamaatregelen winke-
lend publiek vaker thuis blijft. In deze tijd en in de tijd die komen 
gaat, is het de moeite waard om de winkelier op de hoek te steu-

nen. ‘Lokaal winkelen heeft een bredere uitwerking door de hele regio.’ 

‘Het winkelcentrum is het kloppend hart van 
elke stad en elk dorp. Stel je eens voor dat er 
geen winkel is om nieuwe schoenen te kopen, je 
nergens terecht kunt voor vers brood, kapsalons 
gesloten blijven en een drankje doen op het 
terras niet meer kan.’ Aan het woord is marke-
teer Sander van den Brink, als lid van het lokale 
centrummanagement van een middelgrote ge-
meente is hij verantwoordelijk voor de promotie 
van het winkelcentrum. Daarnaast volgt hij het 

aanbod in andere winkelcentra op de voet. 

De juiste mix
In tijden waarin iedereen meer en meer online 
bestelt, benadrukt hij het belang van een lokaal 
fysiek aanbod. In combinatie met het aanbod 
van grote ketens. ‘Daarmee is er voor elke 
smaak en portemonnee een optie en spreekt 
een centrum een brede doelgroep aan. Je kunt 
voor een unieke outfit bij de lokale ondernemer 

terecht, of bij een keten binnenstappen voor de 
basics.’ 

Leven in de brouwerij
Hij geeft als voorbeeld: ‘Als 80% van de winkels 
min of meer hetzelfde aanbiedt, ben je snel 
klaar. Mensen willen echt een dagje uit zijn 
en dan maakt het vaak niet eens of je kleding, 
woonartikelen of accessoires verkoopt. Men-
sen komen zelden voor één winkel naar een 
centrum toe. Wel voor een gevarieerd en uniek 
winkelaanbod afgewisseld met gezellige winkel-
straten, vriendelijke medewerkers en entertain-
ment. Als klant heb je daar rechtstreeks invloed 
op door het centrum - financieel - te steunen.’ 
In die samenwerking ziet hij een belangrijke 
rol weggelegd voor de lokale ondernemer. ‘De 
gevestigde namen geven wellicht bekendheid 
aan een winkelcentrum, maar de lokale mid-
denstand geeft kleur en zorgt voor leven in de 
brouwerij.’ 

Die beleving proeft en ervaart een klant meest-
al niet wanneer hij online winkelt. Hoewel 
online weer andere voordelen biedt, zoals het 
gemak. ‘Met een paar klikken is alles online te 
bestellen. Het is aan de lokale ondernemers de 
taak om dat gedrag minder vanzelfsprekend te 
maken. Met een moeilijk verkrijgbaar product 
wat jij wel kunt leveren, een winkel met een 
onderscheidend aanbod of de gezelligheid van 
ons-kent-ons.’ Daarnaast speelt service een 
belangrijke rol. ‘Neem witgoed. Vaak is een 
wasmachine online goedkoper, maar stopt de 
service ook bij aflevering. Als lokale onderne-
mer kun je van meerwaarde zijn door langer 
garantie te bieden en problemen sneller op te 
lossen.’ 

Bredere stempel
Zonder een bruisend winkelcentrum wordt een 
woonplaats een stuk minder aantrekkelijker, 
maar er is in Van den Brinks ogen nog een ander 
belangrijk bestaansrecht. ‘Lokaal winkelen heeft 
een veel bredere uitwerking door de hele regio. 
Lokale ondernemers bekostigen de evenemen-
ten, sponsoren de plaatselijke sportclubs, laten 
hun reclame-uitingen in de buurt verzorgen 
en drukken nog op veel meer manieren hun 
stempel op de maatschappij. Kortom, lokaal 
winkelen zet de hele woonplaats op de kaart.’

Steun juist nu
Van den Brink roept dan ook op om de loka-
le middenstand te steunen. Juist nu, nu veel 
winkeliers het door de coronamaatregelen extra 
zwaar hebben. ‘Houd natuurlijk rekening met 
de richtlijnen van het RIVM, maar probeer toch 
wanneer het verantwoord is je boodschappen 
te blijven doen op de hoek. Ik begrijp heel goed 
dat mensen momenteel niet onnodig naar bui-
ten gaan. Maar er zijn tal van lokale winkeliers 
die ook nu hun diensten graag inzetten. Winke-
liers kunnen echt elke cent gebruiken en komen 
je graag tegemoet waar mogelijk. Bijvoorbeeld 
door je aankoop gratis langs te brengen of via 
FaceTime het assortiment te laten zien. Juist 
de lokale middenstand toont zich nu van zijn 
meest creatieve kant.’

N
u Nederland in de ban is van het coronavirus, neemt de detail-
handel ook gepaste maatregelen. Veel gevestigde namen in 
de winkelstraten hebben besloten om voorlopig de deuren te 
sluiten of openingstijden in te korten. Met name lokale midden-

standers houden vooralsnog de deuren open, mét de benodigde maatre-
gelen om klanten en medewerkers te beschermen. Zodat mensen wel de 
boodschappen kunnen doen die nodig zijn.   

Hoofd boven water
Van plexiglas platen voor de kassa’s, alleen onli-
ne betalen tot desinfecteren van winkelmandjes 
na elk klantenbezoek. En van vloerstickers die 
de afstand van 1,5 meter aanduiden tot maatre-
gelenposters met daarop de richtlijnen van het 
RIVM. Of zelfs toegangsregelingen: een beperkt 
aantal klanten tegelijkertijd binnen of ‘eenrich-
tingsverkeer’). Lokale winkeliers die - genood-
zaakt - zijn de deuren open te houden, hebben 
in de afgelopen weken massaal maatregelen 
getroffen om te voldoen aan de overheidsricht-
lijnen. Om zo de klanten die nog wel komen 
winkelen te kunnen blijven helpen, maar vooral 
om het hoofd boven water te kunnen houden en 

straks het winkelgebied aantrekkelijk te kunnen 
houden.  

Nieuwe initiatieven
De coronacrisis dwingt ondernemers ook in te 
zetten op nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld bezor-
ging. ‘Het zijn lastige tijden, maar zo proberen we 
toch wat omzet te draaien’, vertelt een eigenaresse 
van een koffiebar’. Er zijn ook voorbeelden van 
ondernemers die hun dienstverlening aanpassen. 
Zo maakt een kledingmaker mondkapjes in plaats 
van kleding. Omdat het nu een moeilijke tijd is 
en er weinig klussen zijn voor kleding worden er 
mondkapjes gemaakt. Zo helpt iedereen elkaar 
een beetje en dat is juist nu heel erg belangrijk. 

‘De lokale winkelier geeft 
kleur aan het centrum’ 

Lokale winkeliers 
ondernemen actie 
in coronatijd 

‘Een afwisselend winkelcentrum trekt aan’

Sander van den Brink

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

GEEN KRANT?
0251-674433

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

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

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 574889, ontvangen 

 24 maart 2020
•	 Groenendaalkade	2,	het	plaatsen	van	een	

hekwerk en toegangspoort, wabonummer 
572935, ontvangen 23 maart 2020

•	 Jan	van	den	Bergstraat	43,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 574613, ontvangen 

 24 maart 2020
•	 Provinciënlaan	3,	het	plaatsen	van	een	

luchtbehandelingsinstallatie op het 
laagbouwdak met warmtewisselaar, 
wabonummer 574757, ontvangen 

 24 maart 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Bachlaan	10,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
565051, verzonden 2 april 2020

•	 Brabantlaan	26,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 562093, verzonden 

 30 maart 2020
•	 Brabantlaan	30,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 562082, verzonden 

 30 maart 2020
•	 Brabantlaan	36,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 562004, verzonden 

 30 maart 2020
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	123,	het	plaatsen	

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 574889, verzonden 
 2 april 2020
•	 Herenweg	78,	het	kappen	van	een	beuk,	

wabonummer 570007, verzonden 
 30 maart 2020
•	 Reggelaan	25,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 567759, verzonden 

 30 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’.

Omgevingsvergunningen




