
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 28 april 2021

Adresgegevens

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

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 

BEVRIJDINGSDAG 5 MEI 
GEOPEND VAN 08.3017.00 UUR

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

De dodenherdenking bij de monumenten op 
de Vrijheidsdreef vindt ook dit jaar in besloten 
kring plaats. Inwoners kunnen de herdenking 
vanaf ongeveer 19.40 uur thuis volgen via 
een livestream op Facebook en YouTube. 
Na 2 minuten stilte om 20.00 uur volgen 
gedichten van leerlingen van de basisschool, 
een toespraak van de burgemeester en 
kransleggingen. Het volledige programma voor 
4 mei en een link naar de livestream staan op 
heemstede.nl/4mei.

Vlaggen
Als u de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog wilt herdenken door op 
4 mei halfstok te vlaggen, dan wordt dit 
door het gemeentebestuur bijzonder op 
prijs gesteld. Het eerbetoon is vanaf 18.00 
uur tot zonsondergang (kort na 21.00 uur). 

Dodenherdenking 4 mei:  
live te volgen via livestream

Op Bevrijdingsdag 5 mei kan de vlag tussen 
zonsopkomst en zonsondergang in top. Zowel 
4 als 5 mei vlaggen zonder oranje wimpel.

Wil jij, samen met andere Heemsteedse 
jongeren, iets moois organiseren voor jouw 
buurt, wijk of voor heel Heemstede? Doe dan 
mee aan Young Leaders!

In een paar weken krijg je talentworkshops, 
begeleiding en budget om jouw eigen idee 
tot een schitterend resultaat te brengen. Goed 
voor je CV, je skills én je netwerk.

Geef je voor 8 mei op
Alleen of met je vriendengroep, het kan 
allemaal. Bel, mail of app Marieke via 06-
11356802 / m.boor@heemstede.nl. Ga 
voor meer informatie naar heemstede.nl/
youngleaders.

Young Leaders gezocht

Vanaf 28 april mogen de winkels 
en terrassen - onder voorwaarden - 

Winkels en terrassen weer open
weer (gedeeltelijk) open. Dat is fijn 
voor ondernemers én bezoekers. De 
besmettingscijfers zijn nog steeds hoog, 
dus het helpt als iedereen afstand houdt 
bij een bezoek aan een terras of winkel. 
Het draagt bij aan het tegengaan van 
besmettingen. Ook helpt u hiermee de 
winkeliers en horecaondernemers. 
De komende weken zijn posters ‘Leuk je 
weer te zien’ en ‘welkom’- regels zichtbaar 
in de winkelstraten en bij de winkels en 
horecagelegenheden. Daarnaast zullen 
we in de winkelstraten met krijtverf 
markeringen aanbrengen voor 1,5 afstand 
en een advieslooprichting aangeven. Zo 
kunnen we allemaal genieten van deze 
eerste versoepelingen en zorgen we er met 
elkaar voor dat alles open kan blijven.

Weekmarkt Heemstede 
weer compleet
Vanaf woensdag 28 april mogen op markten 
weer niet-essentiële producten, zoals kleding, 
worden verkocht. Met deze versoepeling is 
de weekmarkt in Heemstede weer compleet. 
Uiteraard blijft de anderhalve-meter-regel 
gelden.

Op de markt is een coronacoach aanwezig 
om ervoor te zorgen dat het niet te druk 
wordt. We raden marktbezoekers aan om 
gericht boodschappen te doen en de markt te 
bezoeken tijdens rustige tijden. Bijvoorbeeld 
tussen 8.00-9.30 uur en tussen 14.30-16.00 uur.

Wijziging 
Gemeenschappelijke 
regeling Samenwerking 
Sociale Zaken
Op 13 april 2021 heeft het college van 
Heemstede, evenals het college van 
Bloemendaal, het Besluit wijziging 
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking 
Sociale Zaken 2021 (publicatienummer 2020-
20495) vastgesteld. Deze wijzigingen treden op 
1 mei 2021 in werking. 

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Bartoklaan	59-106,	de	ketels	van	de	

blokverwarming vervangen door een 
duurzaam hybride installatie met 2 
warmtepompen en 3 gasketels bij complex 
Spaarneborgh, wabonummer 824115, 
ontvangen 31 maart 2021

•	 Johan	Wagenaarlaan	40,	het	plaatsen	
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 823189, 
ontvangen 14 april 2021

•	 Johan	Rosenkrantzlaan	24,	het	uitbreiden	
van de 2e verdieping en uitbreiden 
zolderverdieping door middel van het 
optrekken van de achtergevel, wabonummer 
824019, ontvangen 15 april 2021

•	 Mr.	J.	Heemskerkstraat	18,	het	uitbreiden	
van het woonhuis, wabonummer 82222, 
ontvangen 12 april 2021

•	 Van	Merlenlaan	ter	hoogte	van	25	en	29,	
het kappen van 2 esdoorns, wabonummer 
823266, ontvangen 14 april 2021

•	 César	Francklaan	43,	het	plaatsen	van	een	
fietsenstalling aan de voorzijde van het 
woonhuis, wabonummer 824683, ontvangen 
17 april 2021

•	 Jan	van	Gentlaan	11,	afwijken	
bestemmingsplan voor gebruik van de 
woning voor Airbnb, wabonummer 824694, 
ontvangen 17 april 2021

•	 Marga	Klompélaan	25,	het	plaatsen	van	
een scootersafe, wabonummer 824124, 
ontvangen 15 april 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Glipper	Dreef	125,	uitbreiden	winkel	en	

wijzigen winkelpui, wabonummer 785408, 
verzonden 19 april 2021

•	 Glipper	Dreef	194A,	het	plaatsen	van	
een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 813737, verzonden 21 april 
2021

•	 Johan	Wagenaarlaan	40,	het	plaatsen	
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 823189, 
verzonden 23 april 2021

•	 Matthijs	Vermeulenlaan	4,	het	plaatsen	
van een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 809919, verzonden 21 april 
2021

•	 Nobellaan	27,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
809098, verzonden 20 april 2021

•	 Van	der	Horstlaan	70,	een	constructieve	
doorbraak, wabonummer 801092, verzonden 
19 april 2021

•	 Van	Merlenlaan	ter	hoogte	van	25	en	29,	
het kappen van 2 esdoorns, wabonummer 
823266, verzonden 23 april 2021

•	 Zandvoortselaan	153,	het	vervangen	van	
de liften en een deel van de liftschacht 
aanpassen bij station Heemstede-
Aerdenhout, wabonummer 789013, 
verzonden 21 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Esso	tankstation	zuidzijde	Cruquiusweg,	

het plaatsen van een prefab unit voor 
onbemande verkoop tankshopartikelen, 
wabonummer 801702, ontvangen 

 9 maart 2021
•	 Jan	van	Gentlaan	11,	afwijken	van	het	

bestemmingsplan ten behoeve van verhuur 
van de woning voor Airbnb, wabonummer 
824694, ontvangen 17 april 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

•	 Patrijzenlaan	15,	het	uitbreiden	van	
een woonhuis, vervangen kozijnen 
en plaatsen dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 728728, 
ontvangen 26 november 2020

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

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



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’.




