
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 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

Kijk voor alle info 
over corona op 

www.heemstede.nl/
corona

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

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

Afval en textiel in coronatijd
“Het is mij opgevallen, dat als ik ’s avonds om half 
elf de hond uitlaat, er mensen met de auto komen 
en hun afval dumpen in de container. Is deze vol, 
dan rijden ze door naar de volgende. Of het afval 
wordt naast de container gezet. Laten mensen 
hun afval mee naar huis nemen.” 

Deze hartenkreet ontving wethouder Sjaak 
Struijf afgelopen week van een inwoner. De 
gemeente krijgt meer meldingen over afval 
dumpen in de wijk. Blijkbaar is voor veel 
inwoners nu een uitgelezen moment om het 
huis op te ruimen en te klussen. Het aanbod 
van afval is de afgelopen weken enorm 

gegroeid, niet alleen bij de containers in de 
wijk, ook bij de milieustraat. Tegelijkertijd zijn 
veel kringloopwinkels dicht en hetzelfde geldt 
voor de kledingcontainers voor goede doelen.
Ook al is het lastig dat u niet meteen uw 
textiel of grof vuil kwijt kunt, dump het niet 
bij de containers in de wijk. Ook daar wonen 
mensen die hier overlast van ondervinden. 
Hou rekening met elkaar, ook en juist in deze 
coronatijd.

Contact met vrienden in coronatijd, hoe 
doen uw kinderen dat? De campagne 
#slimmerchillen daagt jongeren uit 
creatieve oplossingen te verzinnen om 
thuis of met elkaar op 1,5 meter afstand 
slimmer te chillen. Zo voorkomen ze een 
boete én kunnen ze met het leukste idee 
zelfs geld verdienen. Jongeren kunnen 
ideeën delen in tekst, op video of foto op 
TikTok of Instagram via #slimmerchillen. 
Elke vrijdag worden 3 winnaars 
gekozen voor de weekprijzen. Dit zijn 
waardecheques van 50, 20 en 10 euro. 
Kans maken op prijzen? 
Kijk op slimmerchillen.nl

Nieuwe regelgeving
Vrijstellingsbesluit markten 
Veiligheidsregio Kennemerland
Op 6 april 2020 heeft de voorzitter van 
de Veiligheidsregio Kennemerland het 
Vrijstellingsbesluit markten Veiligheidsregio 
Kennemerland vastgesteld. Dit 
vrijstellingsbesluit is direct na bekendmaking 
op de website van de Veiligheidsregio 
Kennemerland van kracht geworden. 

Recti� catie Verbeterplan en 
Uitvoeringsprogramma VTH
 Op 17 maart 2020 heeft het college het 
Verbeterplan VTH-Beleid Heemstede 2019-
2022 en het Uitvoeringsprogramma VTH-taken 
gemeente Heemstede 2020 vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.offi  cielebekendmakingen.nl

Meldingen Activiteitenbesluit
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:

• Heemstede Op Smaak BV, Julianaplein 1 
• C’est Bon Heemstede, Binnenweg 157 
• Boulangerie Oscar Heemstede, Binnenweg 27

Contactinformatie
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Alberdingk Thijmlaan 73, het 

plaatsen van een dakkapel op het 
achtergevelgeveldakvlak, wabonummer 
585872, ontvangen 9 april 2020

• Anna Blamanlaan 10, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 583446, ontvangen 

 6 april 2020
• Herenweg 129, het plaatsen van een 

carport, wabonummer 589355, ontvangen 
 2 april 2020

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

Geweigerde omgevingsvergunning
• Cloosterweg 21, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 564805, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 

 17 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’.

Geen kleedjesmarkt op Koningsdag
Helaas vervallen vanwege de coronamaatregelen dit jaar op Koningsdag alle festiviteiten. 
Dit geldt ook voor de kleedjesmarkt. Het is dus niet toegestaan spullen te verkopen, ook 
niet op de stoep voor het eigen huis. Dit om het risico op besmetting zoveel mogelijk te 
beperken.

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief




