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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

Publieksbalie:
Openingstijden van 08.30-13.00 uur

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

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 

open tussen 
08.30 en 13.00 uur.

Afhalen van reisdocumenten/
rijbewijs kan dan wel zonder 

afspraak 

Kijk voor alle info 
over corona op 

www.heemstede.nl/
corona

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

Foto-impressie Dodenherdenking 
4 mei 2020
Burgemeester Astrid Nienhuis en rabbijn 
Spiero legden op 4 mei kransen bij het 
Vrijheidsbeeld.
Samen met Harald van Perlstein van stichting 
Joods Monument Heemstede) legde de 

burgemeester ook een steentje gelegd bij het 
Boek van de Namen. De gemeente Heemstede 
verzorgde een krans bij de herdenkingssteen 
voor verzetsstrijder Marinus Vaumont aan de 
Jacob van Campenstraat.

Telefonisch 
overlastspreekuur 
donderdag 7 mei
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 
In verband met coronamaatregelen vindt het 
overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet 
op locatie plaats. U kunt op donderdag 7 mei 
tussen 14.00 en 15.00 uur bellen met 
(023) 569 88 83.

Actuele informatie over 
sporten en scholen
Door wijziging van de coronamaatregelen 
kunnen kinderen tot en met 12 jaar en 
jongeren van 13 tot en met 18 jaar weer 
onder voorwaarden sportactiviteiten doen. 
Ook starten de basisscholen op 11 mei met 
aangepaste lestijden. Op www.heemstede.nl/
corona vindt u in de rubriek ‘Informatie voor 
inwoners’ actuele vragen met antwoorden 
rondom sporten en scholen. 

Bestemmingsplan 
‘Aanvullende 
voorschriften parkeren’ 
onherroepelijk
In de vergadering van 30 januari 2020 heeft 
de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Aanvullende voorschriften parkeren’ met plan-
id NL.IMRO.0397.BPparkeren-0201 vastgesteld.
Tegen het bestemmingsplan en het 
raadsbesluit is geen beroep ingesteld. Het 
besluit en het bestemmingsplan zijn daarmee 
onherroepelijk geworden en kunt u inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl op bovenstaand 
plan-id-nummer.

Nieuwe regelgeving
Aanwijzing belastingdeurwaarders en 
invorderingsmedewerkers 
Op  21 april 2020 heeft het college 
(nieuwe) belastingdeurwaarders en 
invorderingsmedewerkers aangewezen. 

Aanwijzing periode rookverbod
Op 7 april 2020 heeft het college de periode 
aangewezen waarop er een rookverbod geldt 
voor bossen en natuurterreinen. De reden 
hiervoor is dat Fase 2 natuurbrandrisico in de 
Veiligheidsregio in werking is getreden. 
Lees de volledige bekendmakingen in het 
digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Achterweg	11,	het	kappen	van	een	linde,	

wabonummer 595178, ontvangen 
 23 april 2020
•	 Herenweg	126,	het	kappen	van	een	esdoorn,	

wabonummer 595236, ontvangen 
 23 april 2020
•	 Meerweg	6,	constructieve	wijziging	op	de	

begane grond en op de eerste verdieping, 
wabonummer 594013, ontvangen 

 21 april 2020
•	 Spaarnzichtlaan	16,	constructieve	

doorbraken, wijzigen van de zijgevel, 
renovatie vloer begane grond en plaatsen 
lichtkoepel, wabonummer 594801, 
ontvangen 22 april 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Achterweg	11,	het	kappen	van	een	linde,	

wabonummer 595178, verzonden 28 april 
2020, reguliere procedure. Vanwege het 
gevaar treedt de vergunning per direct in 
werking.

•	 Herenweg	126,	het	kappen	van	een	esdoorn,	

wabonummer 595236, verzonden 30 april 
2020, reguliere procedure. Vanwege het 
gevaar treedt de vergunning per direct in 
werking.

•	 Laan	van	Rozenburg	9,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis/interne verbouwing, het plaatsen 
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak en 
plaatsen terras op uitbouw, wabonummer 
531969, verzonden 30 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
•	 Provinciënlaan	3,	het	plaatsen	van	een	

luchtbehandelingsinstallatie op het 
laagbouwdak met warmtewisselaar, 
wabonummer 574757, ontvangen 

 24 maart 2020

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

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’.




