
H al l o buur,
I k  b e n  e r  v o o r  j e !  O m  e e n  b o o d s c h a p  v o o r  j e  t e  d o e n ,  
d e  h o n d  u i t  t e  l a t e n  o f  g e w o o n  v o o r  e e n  p r a a t j e . 
Laat je me weten of je ergens behoefte aan hebt?

M i j n  n a a m  i s ...

r o d e k r u i s .n l / goedebuur

E n  w o o n ...

J e  k u n t  m e  b e r e i k e n  o p ...
A m s t e r d a m - A m s t e l l a n d

D e  g e m e e n t e

steunt de actie van
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 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

Lintjes voor twee inwoners van 
Heemstede
De Lintjesregen liep in deze Coronatijd anders 
dan anders. In plaats van een bezoek aan het 
gemeentehuis kregen twee inwoners van 
Heemstede op vrijdag 24 april een feestelijk 
telefoontje. Hans Kerkhoff werd gebeld door 
burgemeester Astrid Nienhuis, Heemstedenaar 

Wim Eggenkamp kreeg een telefoontje 
van burgemeester Jos Wienen; omdat zijn 
verdiensten vooral in Haarlem liggen, werd hij 
gebeld door de burgemeester van die stad. 

•	 Hans	Kerkhoff	is	al	meer	dan	50	jaar	op	
vele terreinen actief als vrijwilliger, met 
name voor de kerk, natuur en milieu en 
vluchtelingen. Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

•	 Wim	Eggenkamp	is	sinds	1999	voorzitter	
van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint 
Bavo. Hij was en is de drijvende kracht 
achter de grootscheepse restauratie van 
de kerk. Voor zijn inzet voor deze kerk en 
andere monumenten is hij benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees meer over de verdiensten van beide 
gedecoreerden in het nieuwsbericht op 
www.heemstede.nl

We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen
Viering 4 en 5 mei
Op 4 en 5 mei herdenken en vieren we 75 
jaar vrijheid. Dit doen we, als gevolg van de 
coronacrisis, grotendeels thuis. Iedereen kan 
vanuit huis meedoen aan de herdenking en 
viering. 

Op 4 mei vlag hele dag halfstok, 
op 5 mei in top
Inwoners worden van harte uitgenodigd om 
op 4 mei de vlag niet alleen na 18.00 uur, maar 
de hele dag halfstok te hangen. En op 5 mei 
mag heel Heemstede rood-wit-blauw kleuren 
met overal de vlag in de top! De gebruikelijke 
herdenking op de Vrijheidsdreef gaat niet door, 
maar we nodigen u van harte uit op een eigen 
moment een bloem of steen te leggen bij de 
monumenten (uiteraard met inachtneming van 
alle coronamaatregelen). Daarnaast is het vanaf 
3 mei mogelijk virtueel een bloem te leggen 
bij de oorlogsmonumenten, via de site van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl/
oorlogsmonumenten/bloemen-leggen (Zoek 
bij ‘Oorlogsmonumenten’ op Heemstede).

Thuis Taptoe en Wilhelmus
Het Nationaal Comité nodigt bespelers van 
blaasinstrumenten uit om ’s avonds tijdens 
de Nationale Herdenking het taptoe-signaal 
vanuit huis mee te spelen. Om 19.58 uur en 
30 seconden is dan niet alleen op de televisie 
maar ook in zoveel mogelijk huizen het 
taptoesignaal te horen. Na de 2 minuten stilte 
om 20.00 uur zingen we natuurlijk allemaal 
thuis het Wilhelmus mee.

Toespraak burgemeester
Burgemeester Astrid Nienhuis zal de 4 mei 
toespraak opnemen. De video van deze 
toespraak verschijnt in de loop van 4 mei 
op www.heemstede.nl. Verder staat zij ook 
op andere manieren stil bij de Heemsteedse 
slachtoffers; een impressie hiervan wordt rond 
18.00 uur online geplaatst.

Het zijn moeilijke tijden. 
Veel mensen zijn thuis zonder 
aanspraak of zonder hulp en dat 
maakt ze kwetsbaar. Wees een 
goede buur en kom vandaag 
nog in actie voor de mensen 
om je heen!. Ook de buren met 
wie je normaal minder contact 
hebt. Helpen kan zo simpel zijn. 
Behalve boodschappen doen 
kan helpen ook door de hond 
uit te laten of door een praatje 
te maken. De hulpkaart vindt 
u op deze pagina. Knip hem uit 
en doe hem in de bus bij uw 
buren. Natuurlijk kunt u ook uw 
bestaande netwerk gebruiken 
of een Whatsappgroep in 
uw wijk oprichten om hier 
gezamenlijk mee aan de slag 
te gaan. De burenkaarten zijn 
ook af te halen bij boekhandel 
Blokker op de Binnenweg.

Scouting organiseert bijzondere 
actie voor Dodenherdenking:
#herdenkingssteentjes
De Heemsteedse scoutinggroepen Graaf 
Bernadotte, St. Pachalis Baylon en WABO 
organiseren dit jaar tijdens Dodenherdenking 
een speciale actie waardoor iedere inwoner 
van Heemstede zich toch verbonden 
voelt tijdens de twee minuten stilte. De 
scoutinggroepen laten onder de noemer 
#herdenkingssteentjes iedereen een 
herdenkingssteentje in de wijk leggen die de 
scouts bij het herdenkingsmonument aan de 
Vrijheidsdreef samenbrengen.
Wouter Zilverberg: “Iedereen kan een 
kiezelsteentje in de kleur rood, wit of 
blauw beschilderen of een naam van een 
oorlogsslachtoffer erop zetten. Dat wordt dan 
een persoonlijk herdenkingssteentje.”

Inleverpunten
Van 28 april tot en met 3 mei kunnen 
herdenkingssteentjes op één van 
onderstaande locaties worden ingeleverd. 
Scouts halen die op de avond van 3 mei op. Ze 
brengen de herdenkingssteentjes bijeen bij het 
monument waar ze in de vorm van een fakkel 
worden gelegd.
•	 Raadhuis,	Raadhuisplein	1,	
 naast de hoofdingang
•	 WIJ	De	Luifel,		Herenweg	96,	bij	de	ingang	
•	 WIJ	Heemstede	Princehof,	Glipperweg	57
•	 Snackbar	Bij	Oma	Thuis,	Roemer	

Visscherplein 27, naast de ingang.
•	 Clubhuis	Roeivereniging	Het	Spaarne,	

Marisplein 5, bij ingang clubhuis
•	 Clubhuis	Scouting	WABO,	over	het	

bruggetje bij de Ritzema Boskade ter 
hoogte van 11

•	 Scouting	Graaf	Bernadotte,	zij-ingang	aan	
de Glipper Dreef 199, vooraan de weg, 

 bij de monumentale zuilen



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
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Een
boodschap
voor de
buren
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Verwijdering aanhangwagen Willem van de Veldekade
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 3 april 2020 het 
volgende voertuig aangetroffen:
•	 Willem	van	de	Veldekade,	ter	hoogte	van	5,	

een witte gesloten aanhanger, merkloos. 
In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 

plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 29 april 
voorzien van een beschikking. De eigenaar 
krijgt tot en met 13 mei 2020 de gelegenheid 
zijn aanhangwagen van de openbare weg 
te verwijderen. De aanhangwagen mag dus 

niet verplaatst meer worden naar een andere 
plek op de openbare weg. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met team Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Beschikking maatwerkvoorschriften Nijverheidsweg 1
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften 
op aan Spie Meppel B.V. met betrekking 
tot het lozen van bemalingswater op het 
gemeentelijk riool Nijverheidsweg 1 te 
Heemstede in de periode van 7 mei 2020 tot 

en met 19 juni 2020 waarbij het maximale 
debiet 30 m3/uur bedraagt.

De beschikking ligt ter inzage van 30 april tot 
11 juni 2020 via www.odijmond.nl.
Tot 11 juni 2020 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Heemstede. Bij spoedeisende belangen 

kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

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

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Heemsteedse	Dreef	53,	het	uitbreiden	

van de kap aan de zijgevel, wabonummer 
589638, ontvangen 15 april 2020

•	 Leidsevaartweg	75,	enkele	beglazing	
vervangen door isolerend monumentenglas 
in de voor- en zijgevel, wabonummer 
590991, ontvangen 16 april 2020

•	 Nijverheidsweg	43,	het	kappen	van	twee	
bomen, wabonummer 591503, ontvangen 
17 april 2020, voor deze aanvraag is geen 
vergunning nodig

•	 Rijnlaan	41,	het	aanleggen	van	een	uitweg/
inrit, wabonummer 589479, ontvangen 15 
april 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Burgemeester	van	Lennepweg	28,	

het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 561625, 
verzonden 20 april 2020

•	 Jan	van	den	Bergstraat	43,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 574613, verzonden 20 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Anna	Blamanlaan	10,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 583446, ontvangen 6 april 
2020

•	 Frans	Lisztlaan	20,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis op de 1e verdieping aan 
de achterzijde, plaatsen dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, constructieve 
wijzigingen, wijzigen zijgevel en plaatsen 
dakramen, wabonummer 556707, 
ontvangen 28 februari 2020

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

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

Heemstede

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




