
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 mei 2021

Adresgegevens

Heemstede

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 

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

Stroop je mouw op
Wij kijken in deze tijd uit naar bijzondere 
verhalen, klein geluk, versoepelingen 
en positieve berichten. In regio 
Kennemerland zijn inmiddels ruim 
107.000 mensen gevaccineerd. Met de 
campagne ‘stroop je mouw op’ hebben 
we enkele mensen gevraagd wat voor 
hen een reden is om de mouw op te 
stropen. 

Erik Groot, voorzitter van Podia 
Heemstede: “Ik laat mij vaccineren om 
de maatschappij weer te laten doorgaan. 
Het is geen vraag, dat doe je gewoon.” 
Benieuwd wanneer u aan de beurt 
bent? Kijk op ggdkennemerland.nl/
coronavaccin.

Lintjesregen in Heemstede
“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…” bij de Lintjesregen werden Natasja Koeckhoeven 
en Rob Roomeijer koninklijk onderscheiden voor hun vrijwilligersactiviteiten. Kent u ook iemand 
die zich al lange tijd inzet en daarom volgens u een lintje verdient? Draag hem of haar dan voor! 
Dat kan tot 1 juli van dit jaar. Kijk voor meer informatie op lintjes.nl.

Zonnepanelenactie
De installateurs van zonnepanelen uit 
uw regio organiseren samen een unieke 
groepsaankoop voor zonnepanelen. Wilt u 
vrijblijvend advies en een aanbod op maat 
voor Zonnepanelen? Meld u aan voor één van 
de informatiebijeenkomsten op dinsdag 18 
mei of woensdag 16 juni op actieheemstede.nl.

Nieuwe regelgeving: 
Beleid gebiedsontzeggingen 
Heemstede 2021

Op 20 april 2021 heeft de burgemeester het 
Beleid gebiedsontzeggingen Heemstede 2021
(publicatienummer 2020-131724) vastgesteld. 
Dit beleid treedt op 6 mei 2021 in werking. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer. 

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
•	 Glipperdreef,	ter	hoogte	van	halte	

Glipperdreef: een blauwe damesfiets, merk 
Raleigh

•	 Van	den	Eijndekade,	ter	hoogte	van	nr.	1:	
een blauwe herenfiets, merkloos, een roze 
damesfiets, merk Vogel

•	 Van	den	Eijndekade,	ter	hoogte	van	nr.	
91: een zwarte damesfiets, merk Trial, een 
zwarte damesfiets, merkloos

•	 Heemsteedse	Dreef,	ter	hoogte	van	nr.	28:	
een rode damesfiets, merk RIH

•	 Wipperplein,	ter	hoogte	van	nr.	10:	een	
zwarte damesfiets, merk Gazelle

•	 Cruquiusweg,	ter	hoogte	van	nr.	1:	een	
zwarte damesfiets, merk Max Diego, een 
blauwe damesfiets, merk Satic

•	 Richard	Holplein,	ter	hoogte	van	halte	
Julianaplein: een witte herenfiets, merk 
Jan Janssen, een blauwe damesfiets, merk 
Gazelle

•	 Te	Winkelhof,	ter	hoogte	van	nr.	30:	een	
grijze herenfiets, merk Batavus

•	 Te	Winkelhof,	ter	hoogte	van	de	Spar:	een	
mint kleurige damesfiets, merk Gazelle, een 
zwarte damesfiets, merk Batavus

•	 Handellaan,	ter	hoogte	van	nr.	2:	een	
zwarte damesfiets, merk Sparta, een zwarte 
damesfiets, merk Pointer

•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Blauwvink:	
een zwarte damesfiets, merk Limit

•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Groenling:	
een zwart/grijze damesfiets, merk Konbike, 
een blauwe damesfiets, merk Gazelle, 
een zwarte damesfiets, merkloos, een 
zwarte damesfiets, merk Limit, een grijze 
damesfiets, merk Gazelle

•	 Frieslandlaan,	ter	hoogte	van	flat	Roodmus:	
een blauwe damesfiets, merk Gazelle

•	 Frieslandlaan,	ter	hoogte	van	nr.	34:	een	

zwart/grijze herenfiets, merk Douglas
•	 Zeelandlaan,	ter	hoogte	van	flat	Blauwmees:	

een blauwe damesfiets, merk Cumberland, 
een zwarte damesfiets, merk Sparta, een 
blauwe herenfiets, merk Gazelle

•	 M.	Vaumontlaan,	ter	hoogte	van	nr.	72:	een	
witte damesfiets, merk Hollandia

•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	nr.	66:	
een oranje damesfiets, merk Sparta, een 
zwarte damesfiets, merk Popal, een bruine 
damesfiets, merk Sparta

•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	nr.	78:	een	
blauwe damesfiets, merk Vogue, een zwarte 
herenfiets, merk Cycle

•	 Oosterlaan,	ter	hoogte	van	nr.	2:	een	
zwarte damesfiets, merk Gazelle, een 
zwarte kinderfiets, merk Corvino, een 
zwarte herenfiets, merk Romet, een zwarte 
damesfiets, merk Highlander

•	 Koediefslaan,	ter	hoogte	van	nr.	1:	een	
zwarte damesfiets, merk Vogue

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met woensdag 19 mei 2021 de gelegenheid 
hun fiets van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets 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 zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg	47	te	Heemstede.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 11, 12 en 17 mei 2021. Door 
de coronamaatregelen zijn deze openbare 
vergaderingen vanaf 20.00 uur alleen digitaal 
te volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij virtueel 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
11 mei 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Ontwerp	Jaarverslag	2020	Veiligheidsregio	

Kennemerland en ontwerp 
Programmabegroting 2022-2025 
Veiligheidsregio Kennemerland

•	 Wijziging	Verordening	materiële	en	
financiële	gelijkstelling	onderwijs

•	 Zienswijze	ontwerpbegroting	2022	GR	
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
Zuid-Kennemerland en IJmond

•	 Uitwerking	regionale	
samenwerkingsverband Beschermd Wonen

•	 Aanpassen	verlichting	honkbalveld	RCH	
Pinguïns

•	 Ontwikkeling	Sociaal	Domein	inclusief	
Paswerk

•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Vergaderingen 
raadscommissies mei

Agenda raadscommissie Middelen 
12 mei 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Kader	voor	de	ambtelijke	samenwerking	

Heemstede – Bloemendaal
•	 Regionale	Energiestrategie	1.0	Noord-

Holland Zuid
•	 Afvalstoffenverordening	Heemstede	2021
•	 Voorstel	voor	kapitaalvraag	AHC	Stedin
•	 Voorstel	versteviging	MRA	samenwerking
•	 Generiek	zoekgebied	zon	op	parkeerplaats	

Sportpark Groenendaal
•	 Energietransitie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
12 mei 2021
•	 Ingekomen	brieven
•	 Vaststellen	agenda
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Overzicht	bouwprojecten
•	 Omgevingswet
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Frank	Wilschut,	via	telefoonnr	(023)	548	56	37	
of per e-mail: griffie@heemstede.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’.

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Huizingalaan	24,	het	plaatsen	van	een	

fietsenoverkapping, wabonummer 825083, 
ontvangen 19 april 2021

•	 Jacob	de	Witstraat	21,	het	uitbreiden	van	
een woning op de begane grond en eerste 
verdieping, het vergroten van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
826258, ontvangen 20 april 2021

•	 Kerklaan	13,	pergola	aan	de	achterzijde	
bedekken en deels bedekken met glas, 
wabonummer 827245, ontvangen 

 21 april 2021
•	 Rhododendronplein	1,	het	uitbreiden	van	

het woonhuis, wabonummer 828526, 
ontvangen 23 april 2021

•	 Spoorplein	6,	het	vergroten	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 825502, ontvangen 

 19 april 2021

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 Winterlaan	3,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
701463, ontvangen 9 oktober 2020, 
reguliere procedure, deze aanvraag 
omgevingsvergunning is ingetrokken, 
besluit verzonden 29 april 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Crayenestersingel	20,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 814540, 
verzonden 26 april 2021

•	 Mastkade	25,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800352, verzonden 28 april 
2021

•	 Patrijzenlaan	15,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 728728, verzonden 

 30 april 2021
•	 Spoorplein	6,	het	vergroten	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 825502, verzonden 

 29 april 2021
•	 Zandvoorter	Allee	43,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan voor gebruik van een 
kamer voor Bed & Breakfast (tot 1 januari 
2024), wabonummer 782592, verzonden 

 26 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
•	 Marga	Klompélaan	25,	het	plaatsen	van	

een scootersafe, wabonummer 824124, 
ontvangen 15 april 2021

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
•	 Jan	van	Gentlaan	11,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan ten behoeve van verhuur 
van de woning, wabonummer 824694, 
ontvangen 17 april 2021

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

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevingsvergunningen




