
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 14 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 woensdag van 8.30-17.00 uur
Donderdag van 8.30-19.30 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur 

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

Heemstede

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

Live chatsessie over coronavaccinatie
Op 20 april organiseren wij voor inwoners 
van Heemstede om 16.30 uur via facebook 

een live chatsessie met GGD arts Anne 
de Vries en huisarts Lilian Crielaard om 
vragen te beantwoorden over vaccineren. 
Wethouder Sjaak Struijf zal als gastheer 
vragen van inwoners aan hen voorleggen. 
Wij hopen zoveel mogelijk vragen te kunnen 
beantwoorden die bij inwoners spelen.

Live chat via Facebook
De livechat is te volgen via facebook.com/
gemeenteheemstede/live. U kunt ook 
meekijken zonder Facebookaccount, maar u 
hebt dan niet de mogelijkheid zelf vragen te 
stellen. Als u vooraf al vragen wil stellen, kan 
dat per e-mail aan corona@heemstede.nl.

Online escape room 
voor jongeren
Woon je in gemeente Heemstede 
of Bloemendaal en ben je tussen de 
15 en 27 jaar? Dan bieden we jou de 
mogelijkheid om een online escape 
room te spelen met een team van 
2-8 personen. Helemaal corona-proof! 
De game is tot en met 24 mei te spelen 
en duurt ongeveer 2,5 uur. 
Kijk voor meer info en aanmelding op 
mariasvilla.nl/heemstede. De gemeente 
heeft een beperkt aantal spellen 
ingekocht, dus wees er snel bij!

De digitale buurttafel
In tijden van corona is het niet gemakkelijk 
om elkaar te ontmoeten. Gelukkig kan dit 
nu ook digitaal. Schuif op dinsdag van 
11.00-12.00 uur aan bij de wekelijkse Digi 
Buurttafel van WIJ Heemstede en ontmoet 
elkaar via een beeldscherm. Probeer het eens 
uit, want het kan écht gezellig zijn. Het voelt 
bijna alsof je even echt samen bent. Het enige 
dat je nodig hebt is een e-mailadres en een 
laptop, computer of telefoon met internet/wifi .

Hoe werkt het?
Stuur een mail naar info@wijheemstede.nl ter 
attentie van Ellen Swart of Daniëlle de Haan of 
bel naar (023) 548 38 28. Op dinsdagochtend 
voordat de Digi Buurttafel start, ontvangt 
iedere deelnemer een e-mail met een link. 
Een gespreksbegeleider start de Digi Buurttafel. 
Met elkaar wordt dan een thema gekozen. 
Denk bijvoorbeeld aan: passies, beweging, 
geluk, het nieuws, vriendschap, koken of 
tradities. Eigen inbreng is altijd welkom. 
Deelname aan deze activiteit is gratis. 
Er kunnen maximaal 6 deelnemers meedoen 
per keer.

Door de coronamaatregelen vieren we 
Koningsdag ook deze keer zoveel mogelijk 
thuis. Maar ook thuis kunnen we er met 
elkaar een feestelijke dag van maken! 
De verjaardag van Koning Willem-Alexander 
start met het hijsen van de Nederlandse 
vlag. De gemeente nodigt inwoners uit ook 
de vlag te hijsen (liefst met oranje wimpel), 
voor een feestelijke uitstraling van de straten 
in Heemstede.
We wensen alle inwoners een gezellige 
Koningsdag toe.

Voorlopig programma
•	 8.45 uur: Burgemeester Astrid Nienhuis 

hijst de Nederlandse vlag met oranje 
wimpel bij de ambtswoning, brengt een 
toost uit op de verjaardag van de Koning 
en zaait zonnebloemen in de tuin 

•	 9.00 tot 10.00 uur: Burgemeester 
bezoekt 2 woongroepen in Heemstede. 
Hier gaat zij ‘op de koffi  e’ en brengt 
oranje tompouces mee

•	 10.00 tot 12.30 uur: Burgemeester fi etst 
door Heemstede en bezoekt straten/
wijken waarin activiteiten (coronaproof ) 
zijn aangekondigd op de sociale media

•	 13.30 tot 14.15 uur: Prijsuitreiking 
kleurwedstrijd kinderen bij de winnaars 
op locatie

•	 14.15 tot ongeveer 16.00 uur: 
Burgemeester fi etst nogmaals door 
Heemstede en bezoekt straten/wijken 
waarin activiteiten (coronaproof ) zijn 
aangekondigd op de sociale media

•	 Inwoners	van	Heemstede	met	een	
Koninklijke onderscheiding hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen om 

op Koningsdag een tasje met lekkernijen 
op te halen in het raadhuis

Alle bovengenoemde activiteiten zijn 
onder voorbehoud van de op dat moment 
geldende landelijke coronaregels. 

Klein geluk: zelf zonnebloemen 
zaaien
Voor iedereen die zonnebloemen in en 
om het huis wil zaaien, stelt de gemeente 
zakjes met zonnebloempitten beschikbaar. 
Onder het motto ‘Klein geluk’ kunt u 
vanaf woensdag 21 april een zakje met 
zonnebloemzaadjes ophalen bij de ingang 
van het raadhuis of Plein1 (Julianaplein 1). 
Zo kunt u in de periode rond Koningsdag 
de zonnebloemen zaaien en ‘klein geluk’ 
oogsten op een later moment in de zomer. 
(Voor deze actie geldt: OP=OP).

Kleurwedstrijd met tekeningen 
van Eric Coolen
Speciaal voor Koningsdag is er een 
kleurwedstrijd voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. De bekende tekenaar 
Eric Coolen heeft hiervoor ontworpen 
tekeningen ontworpen die beschikbaar 
zijn op heemstede.nl/koningsdag en 
vanaf 12 april in het gemeentehuis, Plein1 
en via de basisscholen. Kinderen kunnen 
hun ingekleurde tekening tot uiterlijk 
22 april inleveren bij de ingang van het 
gemeentehuis. De prijsuitreiking vindt plaats 
op 27 april tussen 13.30 en 14.45 uur op 
locatie. Per leeftijdscategorie is er één prijs: 
een aangepaste foodbox van De Smaak van 
Heemstede.

Voorlopig programma 
Koningsdag 27 april 2021

De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een digitale raadsvergadering op donderdag 
22 april 2021 om 20.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd deze digitale vergadering te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 Opening	en	beëdiging	raadslid	
 Onder voorbehoud van afronding van de 

procedure
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 22 april 2021
•	 Vragenuur	raadsvergadering	22	april	2021

Bespreekpunten:
•	 Eén	jaar	coronacrisis	in	Heemstede	-	terugblik	

en toekomst

Vergadering gemeenteraad 22 april 2021
2021-2028 Samen gezond in Kennemerland

•	 Benoemen	twee	nieuwe	leden	voor	de	
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede.

Overige punten:
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	

raadsvergadering van 22 april 2021
•	 Benoeming	in	raadscommissie
 Onder voorbehoud van beëdiging raadslid
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.

Meer weten? Neem telefonisch contact op met 
de raadsgriffi  e via (023) 548 56 46 of per e-mail 
griffi  e@heemstede.nl.

Hamerpunten:
•	 Toetsing	vervlochten	teams	
 Heemstede - Bloemendaal
•	 Beheerplan	Bruggen	en	Beschoeiingen	
 2021-2025
•	 Wijzigingsvoorstel	lichte	Gemeenschappelijke	

Regeling Informatie Technologie 2015 
•	 Actieplan	Spelen	in	Heemstede	2021-2024
•	 Ontwerp	verklaring	van	geen	bedenkingen	

sanitaire voorzieningen Haven van 
Heemstede

•	 Heemsteedse	Dreef,	vervangen	drie	
verkeersregelinstallaties

•	 Vaststellen	Huisvestingsverordening	Zuid-
Kennemerland/IJmond: Heemstede 2021

•	 Wijziging	tarieven	in	de	Verordening	
precariobelasting Heemstede 2021

•	 Vaststellen	regionale	nota	Gezondheidsbeleid	

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 



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
•	 Binnenweg	3,	de	bestaande	dakopbouw	

verlengen op het dakterras, wabonummer 
816021, ontvangen 31 maart 2021

•	 Crayenestersingel	20,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 814540, 
ontvangen 29 maart 2021

•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	164,	het	plaatsen	
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 817081, ontvangen 1 april 
2021

•	 Glipper	Dreef	194A,	het	plaatsen	van	een	
haagondersteunende constructie, wabo-
nummer 813737, ontvangen 27 maart 2021

•	 Jacques	Perklaan	2,	constructieve	wijziging	
t.b.v. aanbouw, wabonummer 816703, 
ontvangen 1 april 2021

•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	een	dak-
kapel op het achtergeveldakvlak, wabo-
nummer 815685, ontvangen 31 maart 2021

•	 Marisplein	5,	verbouwen	en	uitbreiden	

van het clubhuis KR&ZV ‘Het Spaarne’ op 
de verdieping ten behoeve van extra 
sportfaciliteiten, wabonummer 815881, 
ontvangen 31 maart 2021

•	 Ter	hoogte	van	Havenstraat,	Heemsteedse	
Dreef, Van den Eijndekade, Industrieweg, 
het realiseren van een passantenhaven in 
Heemstede, het aanleggen van nieuwe 
kolkleidingen en aansluiten op het riool 
aan de Heemsteedse Dreef, wabonummer 
817576, ontvangen 2 april 2021

•	 Valkenburgerlaan	79,	het	uitbreiden	van	
de tweede verdieping van de bestaande 
bovenwoning en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak ten behoeve van nieuwe 
woning, wabonummer 813872, ontvangen 
28 maart 2021

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit sta-
dium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Ankerkade	1,	gebruik	voor	avondhoreca	ca-

tegorie 1c op basis van bestemmingsplan-
voorschriften, wabonummer 758504, 

 verzonden 7 april 2021
•	 Hendrik	de	Keyserlaan	2,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op zijgeveldakvlak, wabo-
 nummer 813497, verzonden 9 april 2021
•	 Kerklaan	111A,	uitbreiden	garage	en	

inpandig verbouwen garage in woonruimte 
en bergruimte, wabonummer 785302, 
verzonden 6 april 2021

•	 Kerklaan	113,	het	uitbreiden	van	het	
 woonhuis aan de achter- en zijgevel, wabo-

nummer 785234, verzonden 6 april 2021
•	 Mastkade	27,	het	aanleggen	van	een	steiger,	

wabonummer 800364, verzonden 2 april 
2021

•	 Mastkade	31,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800371, verzonden 2 april 
2021

•	 Mastkade	33,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800376, verzonden 6 april 
2021

•	 Mastkade	35,	het	aanleggen	van	een	steiger	

met hekwerk, wabonummer 800416, 
verzonden 6 april 2021

•	 Mastkade	45,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800427, verzonden 7 april 
2021

•	 Schollevaarlaan	1,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis, wabonummer 811177, 
verzonden 7 april 2021

•	 Van	Merlenlaan	4B,	het	kappen	van	een	
schijnacacia, wabonummer 795956, 
verzonden 7 april 2021

•	 Van	Merlenlaan	30,	het	kappen	van	14	
esdoorns en 1 eik, wabonummer 788178, 
verzonden 6 april 2021

•	 Willem	Klooslaan	9,	het	plaatsen	van	een	
fietsenschuur, wabonummer 810626, 
verzonden 8 april 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’.

Omgevingsvergunningen




