
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 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.

Afhalen van de 
reisdocumenten/rijbewijs 
kan wel zonder afspraak 

tussen 08.30 en 12.00 uur

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

Bloemengroet bij zorgcentrum 
De Heemhaven
Burgemeester Astrid Nienhuis bracht op vrijdag 
10 april een fl eurige groet bij woonzorgcentrum 
De Heemhaven. De bloemengroet was een 
actie van rapper Ali B en de sierteelt. Pal voor 
Pasen bezorgde de sierteeltsector boeketten 
bij tal van verzorgingshuizen. Ouderen zitten 
in deze coronatijden noodgedwongen veel 
alleen, maar contact houden kan natuurlijk wel. 
Bijvoorbeeld met de bloemenactie op Goede 
Vrijdag. Ook in Heemstede kunnen we, nu een 
persoonlijk bezoekje er niet in zit, de oudere 

inwoners laten zien dat we aan ze denken. 
Door even te bellen of een kaartje te sturen. 
Of ‘coronaproof’ hulp aanbieden. Een klein 
gebaar doet veel! Wilt u iets doen, of zien wat er 
in Heemstede gebeurt om het sociaal contact in 
stand te houden en elkaar te steunen? 
Kijk op www.wijmakenheemstede.nl

Gemeenteraad Heemstede 
vergadert digitaal
Ook voor raadsleden geldt: blijf zoveel mogelijk 
thuis! Daarom vergadert de gemeenteraad van 
Heemstede in april digitaal.

Agenda gezamenlijke raadscommissie 
21 april 2020
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Nota Duurzaamheid Heemstede 2020-2024
• Onderzoek alternatieve fi nanciering IHP 

Primair onderwijs 2019-2039

U bent van harte uitgenodigd deze 
digitale vergadering te volgen via 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 
• Datum: 21 april 2020
• Start 20.00 uur
Tijdens de commissievergadering mag u uw 
visie en/of mening geven door gebruik te maken 
van het spreekrecht. U kunt gebruik maken van 
uw spreekrecht door uw bijdrage te mailen 
en, als dat technisch slaagt, door in te bellen in 
de digitale vergadering. U kunt zich daarvoor 
aanmelden bij de griffi  e, telefonisch via (023) 
548 56 37 of per e-mail: griffi  e@heemstede.nl

Digitale vergadering gemeenteraad 
23 april 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 23 april 2020 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze vergadering te volgen via: 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 

Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering 
 23 april 2020
• Bespreekpunt: Vaststellen nota Duurzaam 

Heemstede 2020-2024, inclusief 
Uitvoeringsprogramma 2020/2021

• Hamerpunt: Renovatie openbare ruimte 
rondom complex Spaarneborgh

• Overig punt: Lijst van ingekomen stukken 
raadsvergadering 23 april 2020

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

Meer weten? Neem contact op met de griffi  e, 
telefonisch via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
griffi  e@heemstede.nl.

Nieuwe regelgeving
Uitvoeringsprogramma 
re-integratiebeleid 2020
Op 31 maart 2020 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 
2020 vastgesteld. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 183-185, verbouw/uitbreiden 

winkelpanden, het verbouwen/uitbreiden 
bovenwoningen met een extra bouwlaag 
tot 6 appartementen, wabonummer 578234, 
ontvangen 30 maart 2020

• Eykmanlaan 25, het plaatsen van een 
buitentrap vanaf het balkon naar de tuin, 
wabonummer 577649, ontvangen 

 30 maart 2020
• Herenweg 9, diverse schilderwerkzaamheden 

bij Huis te Manpad, wabonummer 581388, 
ontvangen 25 maart 2020

• Jan Steenlaan 9, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 580210, ontvangen 

 1 april 2020
• Zandvoortselaan 171-171A, het verbouwen/

uitbreiden winkelruimte/pand met 
3 woningen, wabonummer 579944, 
ontvangen 1 april 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Lorentzlaan 39, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 541640, verzonden 

 6 april 2020
• Nijverheidsweg 1, werkzaamheden aan het 

gasleidingennet bij een gasontvangststation, 
wabonummer 555753, verzonden 

 7 april 2020
• Strawinskylaan 4, de kamer boven de 

oorspronkelijke garage verlengen over het 
balkon en het vervangen van de garagedeur 
door een gewone deur, wabonummer 
557071, verzonden 7 april 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’.

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 (griffi  erecht). 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




