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Adresgegevens

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 

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 

KONINGSDAG 27 APRIL GESLOTEN

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

Snuff elmug start 
proef inzamelen 
bouwmaterialen
Heeft u na een verbouwing materialen over 
die u niet meer gebruikt? Zoals deuren, ramen, 
kozijnen, latjes, plaatmateriaal, tuintegels, 
wastafels, kranen, (delen van) houten vloeren? 
Rijd dan eens met deze materialen langs 
de Snuff elmug. Aan de achterkant van de 
winkel aan de Cruquiusweg beoordeelt een 
medewerker of uw overgebleven materialen 
een tweede leven krijgen in de winkel. 
Samen zorgen we zo voor minder restafval en 
hergebruik van bouwmaterialen. 

De Snuff elmug start het inzamelen van 
bouwmaterialen als proef en in samenwerking 
met gemeente Heemstede en afvalinzamelaar 
Meerlanden. Kijk op snuff elmug.nl voor meer 
informatie. 

Klein geluk: zelf 
zonnebloemen zaaien
Voor iedereen die zonnebloemen in 
en om het huis wil zaaien, stelt de 
gemeente Heemstede 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.

Tips voor een gezellige en 
coronaveilige Koningsdag
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! We wensen alle inwoners een gezellige Koningsdag toe.

Tips voor Koningsdag:
• Nederlandse vlag (en oranje wimpel) uithangen
• Woning/straat oranje versieren
• Verkoop van kinderspulletjes op eigen terrein, voor en door kinderen tot en met 17 jaar, 

gericht op de eigen wijk/straat
• Kinderspelletjes voor kinderen uit de buurt op eigen terrein
• Voor de spelletjes en de verkoop van spulletjes geldt de regel: kinderen voor kinderen
• Speel een online escaperoom voor jongeren tussen de 15 en 27 jaar via 
 mariasvilla.nl/heemstede

Bekijk het voorlopig programma Koningsdag 2021 op heemstede.nl/koningsdag.

Online informatiebijeenkomst 
Regionale Energiestrategie
Heel Nederland zoekt naar manieren om groene energie op te wekken. Waar en hoe we dit 
kunnen doen staat in de Regionale Energiestrategie (RES). Tijdens een online informatieavond op 
woensdag 28 april van 20.00-21.00 uur krijgt u een rondleiding door de RES. Volg de livestream via 
energieregionhz.nl/informatieavond-res.

Nieuwe regelgeving: 
Woonakkoord Zuid-
Kennemerland/IJmond 
2021-2025
Op 25 maart 2021 heeft de raad het 
Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 
2021-2025 (publicatienummer 2020-116045) 
vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer. 

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 94C, het vergroten van de 

bestaande dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 819492, 
ontvangen 7 april 2021

• Blekersvaartweg 14, het realiseren van een 
rioolaansluiting, wabonummer 821332, 
ontvangen 11 april 2021

• Burgemeester van Lennepweg 35, herstel 
van de breedplaatvloer van het dek van 
de parkeergarage van Nieuw Overbos, 
wabonummer 820594, ontvangen 

 8 april 2021
• Camplaan 25, het vergroten van 

de bestaande dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 817959, 
ontvangen 5 april 2021

• Heemsteedse Dreef 126, een constructieve 
wijziging, wabonummer 819650, ontvangen 

 7 april 2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
• Amstellaan 8, de bestaande garage 

bij de woning betrekken als eetkamer, 
plaatsen dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 801636, 
verzonden 12 april 2021

• Dinkellaan 2, het uitbreiden van het 
woonhuis, wabonummer 791879, 
verzonden 13 april 2021

• Groenendaalse bos nabij Herenweg 16, 
het leggen van betonplaten voor de 
paardenstallen (tijdelijke termijn 10 jaar) 

wabonummer 767869, verzonden 9 april 2021
• Javalaan 36, het plaatsen van een 

fi etsenberging in de voortuin, wabonummer 
796113, verzonden 14 april 2021

• Koediefslaan 74, het renoveren/
 uitbreiden/splitsen van het pand in 
 4 appartementen, plaatsen dakkapellen op 

het voorgeveldakvlak, optrekken achtergevel 
en maken dakterrassen, wabonummer 
770398, verzonden 13 april 2021

• Laan van Insulinde 21, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 790854, verzonden 15 april 
2021

• Linge 57, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
813515, verzonden 12 april 2021

• Lorentzlaan 87, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
778430, verzonden 14 april 2021

• Mastkade 37, het aanleggen van een steiger, 
wabonummer 791516, verzonden 

 12 april 2021
• Mastkade 47, het aanleggen van een steiger, 

wabonummer 800436, verzonden 
 12 april 2021
• Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen 

van een fi etsenberging in de voortuin, 
wabonummer 812398, verzonden 

 15 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



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

Vervanging gemeentelijke bomen
• Marga Klompélaan achter 22: 1 zomereik. 
 Ø 30-40 cm, ernstige stormschade.
• Jan P. Strijboslaan: 1 els. Ø 30-40 cm, dood.
• Rijnlaan, voetpad langs Leidsevaart 

ter hoogte van 121: 1 els. Ø 40-50 cm, 
kroonsterfte.

• Hoek Groenendaalkade / Molenlaan: 
 1 vleugelnoot. Ø 70-80 cm, kroonsterfte, 

zwamaantasting aan stam en beschadiging 
aan stamvoet en wortels.

• Pieter de Hooghstraat 18: 1 linde. 
 Ø 20-30 cm, kroonsterfte.
• Hoek Roosje Voslaan / Mina Druckerhof: 
 1 haagbeuk. Ø 20-30 cm, schade aan de stam.
• Roosje Voslaan, naast 33: 1 zomereik. 
 Ø 60-70 cm, dood door vergiftiging.
• Ida Gerhardtlaan, tegenover 11: 1 els. 
 Ø 20-30 cm, schade aan stam.

• Van de Spiegellaan 2: 1 esdoorn. 
 Ø 40-50 cm, inrotting.
• Herenweg, naast Jac. P. Thijsselaan 2: 
 1 zomereik. Ø 30-40 cm, inrotting door 

aantasting van wilgenhoutrups.
• Prinsenlaan 99 / Herenweg: 2 zomereiken 

Ø 20-30 cm en Ø 40-50 cm, ter voorkoming 
van schade. Bomen staan te dicht op de 
gevel.

• Javalaan 2 / Van Lyndenlaan: 1 linde. 
 Ø 40-50 cm. onvoldoende stabiliteit.
• Nobellaan 4-6: 1 es. Ø 20-30 cm, wortels 

zorgen voor opdruk gasleiding.
• Belle van Zuylenlaan naast 2: 1 acacia. 
 Ø 30-40 cm, schade aan de stam.
• Lizzy Ansinghlaan / Glipper Dreef: 1 acacia. 

Ø 30-40 cm, schade aan de stam en 
zwamaantasting.

Bovenstaande bomen worden verwijderd 
in het kader van noodzakelijk onderhoud. 
Heemstede is een groene gemeente, dat 
houden wij graag zo. De intentie is te 
herplanten op een locatie die het beste kans 
biedt op een volwassen, volwaardige boom 
met goede gezondheid. De manier van 
herplant wordt later in het jaar bepaald. In 
principe gebeurt dit op de huidige locatie. Als 
dat niet mogelijk is door kabels en leidingen 
en/of onvoldoende groeiruimte worden de 
bomen herplant in de wijk of elders in de 
gemeente. 

Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van Burgemeester 
en Wethouders van Heemstede bekend 
dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit van het oprichten of 
veranderen van de inrichting hebben gedaan 
ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer:

• MHC Alliance Sportparklaan 8, 
 MHC Alliance
• Poeleuse- en Traiteur Bird, 
 Zandvoortselaan 157 
• VOF Ekoplaza Heemstede, 
 Zandvoortselaan 16-18 

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 




