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Adresgegevens

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Oproep aan politieke partijen 
in Heemstede
De gemeenteraad van Heemstede 
bestaat op dit moment uit zes politieke 
partijen. Maar mogelijk willen daarnaast 
meer partijen deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De 
gemeente komt graag in contact met deze 
partijen, ter voorbereiding op de verkiezingen. 

Online bijeenkomst deelnemers 
gemeenteraadsverkiezingen
De burgemeester nodigt de 
bestuursvoorzitters van de partijen uit voor 
een online bijeenkomst. In deze bijeenkomst 
verkennen de deelnemers wat ze voor 
elkaar kunnen betekenen in aanloop naar de 
verkiezingen. De eerste bijeenkomst vindt 
plaats in de derde week van mei. Details 
volgen.

Onderwerpen die besproken 
kunnen worden:
•	 Het	voorlichten	en	enthousiasmeren	van	

inwoners die mogelijk geïnteresseerd zijn om 
actief te worden in de politiek.

•	 Het	bereiken	van	verschillende	doelgroepen	
om de diversiteit in de politiek te bevorderen.

•	 Het	screenen	van	beoogde	kandidaat	
raadsleden	op	integriteit,	in	het	kader	van	de	
vernieuwde Handreiking integriteit politieke 
ambtsdragers (april 2021).

•	 Het	werven	en	screenen	van	kandidaat	
wethouders.

Contactgegevens doorgeven
Bent u van plan als politieke partij mee te 
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
Heemstede in 2022? Geef uw contactgegevens 
dan door en stuur een mail naar 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl.

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 

   HEMELVAARTSDAG 13 MEI GESLOTEN

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

Vrijwilligers gevraagd
De	afgelopen	maanden	hebben	veel	
Heemstedenaren	elkaar	geholpen.	Ook	nu	zijn	
er	weer	veel	mensen	die	hulp	nodig	hebben.

Help een oudere man met verhuizen
Voor een alleenstaande, oudere man uit 
Heemstede zijn we op zoek naar iemand die 
kan	helpen	met	verhuizen.	Het	gaat	om	het	
inpakken van spullen en/of vervoeren van deze 
spullen	naar	het	nieuwe	adres.

Help speelgoed sorteren
Stichting	Speelgoedbank	Haarlem	helpt	
kinderen die opgroeien in minimagezinnen 
aan educatief, creatief en uitdagend 
speelgoed. Al dit speelgoed wordt 
gesorteerd,	schoongemaakt	en	op	speelse	
wijze	gepresenteerd.	Wij	zoeken	hulp	op	
maandagochtend,	woensdagmiddag	en	
donderdag.

Luisterend oor gezocht na 
partnerverlies
Voor	het	nieuwe	initiatief	‘huisbezoek	
na	partnerverlies’	zoekt	Stichting	
Nabestaandenzorg vrijwilligers die graag een 
luisterend oor willen bieden. U gaat in gesprek 
over	verlies	en	het	opnieuw	invulling	geven	
aan	het	veranderde	leven.	U	krijgt	hiervoor	een	
training van 3 dagdelen.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen 
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail 
naar	heemstede@wehelpen.nl.	Kijk	voor	meer	
informatie	op	heemstede.wehelpen.nl.	

Voor	alle	vrijwilligerswerkzaamheden	is	het	
vanzelfsprekend dat er wordt gewerkt volgens 
de	RIVM-richtlijnen.

Hoe zit het met 
zonne- en windenergie 
in onze regio?
We gebruiken in Nederland veel energie, 
onder	andere	voor	het	verwarmen	van	
onze	huizen.	In	het	Klimaatakkoord	
staan afspraken om klimaatverandering 
tegen	te	gaan,	zoals	het	opwekken	van	
duurzame	energie.	Ontdek	op	de	website	
iedereendoetwat.nl/wat-nederland-doet/
res de afspraken over duurzame energie 
in onze regio.

Young Leaders gezocht
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, skills én netwerk.

Geef je snel 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.

Op	26	november	2020	heeft	de	raad	de	
Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-
2025 vastgesteld (publicatienummer: 2021-
141074). Na een meting voor voldoende 
draagvlak in april 2021, treedt de Verordening 
met	terugwerkende	kracht	in	werking	
vanaf 1 januari 2021. Het proces verbaal 
van de draagvlakmeting is te vinden onder 
publicatienummer 2021-141101.

Op	22	april	2021	heeft	de	raad	vastgesteld:
- Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024 

(publicatienummer 2021-142318);
-	 Regionale	nota	Gezondheidsbeleid	2021-

2028	Samen	gezond	in	Kennemerland	
(publicatienummer 2021-140969);

-	 Beheerplan	bruggen	en	beschoeiingen	
2021-2025 (publicatienummer 2021-
140497);

Op	22	april	2021	heeft	de	raad	ook	de	
Huisvestingsverordening	Zuid-Kennemerland/
IJmond: Heemstede 2021 vastgesteld 
(publicatienummer: 2021-142519). Deze 
verordening treedt in werking vanaf 1 juli 
2021. De Huisvestingsverordening Zuid-
Kennemerland/IJmond:	Heemstede	2017	is	
vanaf 1 juli 2021 vervallen.

Op	26	april	2021	heeft	het	college	de	Nota	
strategisch	HRM-beleid	2021-2023	vastgesteld	
(publicatienummer 2021-139291). 

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

Nieuwe regelgeving: Diversen

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op 
het	ingeschreven	adres	in	de	Basisregistratie	
personen	(BRP).	Dit	kan	gevolgen	hebben	
voor	het	recht	op	overheidsvoorzieningen	en	
-diensten. 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
heeft	het	voornemen	om	de	volgende	persoon	
per	30	april	2021	ambtshalve	in	te	schrijven	in	
Nederland:
- B. Spandaw, geboren 08-09-1975, 
	 Johannes	Verhulstlaan	28M

Als	de	betrokkene	het	hier	niet	mee	eens	is,	
kan deze binnen vier weken na plaatsing van 
deze	publicatie	hierop	reageren	door	contact	
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van	de	gemeente	Heemstede	(Raadhuisplein	1,	

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
023-5485868).

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
heeft	besloten	om	de	volgende	persoon	per	
28	april	2021	ambtshalve	in	te	schrijven:
- M.J.T. van den Berg, geboren 03-11-1926, 

Glipper Dreef 209

Tegen	dit	besluit	kunnen	belanghebbenden	
binnen zes weken na de dag van de 
bekendmaking	hiervan	bezwaar	maken	door	
het	indienen	van	een	bezwaarschrift	bij	het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 
Ook	kunnen	belanghebbenden	bij	onverwijlde	
spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij	de	Rechtbank	te	Haarlem	(Postbus	1621,	
2003 BR Haarlem).

Nieuwe regelgeving: Besluit wijziging 
Verordening precariobelasting
Op	22	april	22021	heeft	de	raad	het	Besluit	
wijziging Verordening precariobelasting 
Heemstede 2021 (publicatienummer 2021-
137899) vastgesteld. Deze wijzigingen in de 
Verordening precariobelasting treden met 

terugwerkende	kracht	in	werking	vanaf	1	
januari 2021. Lees de volledige bekendmaking 
in	het	Gemeenteblad	op	overheid.nl	of	via	
onze	website	heemstede.nl/bekendmakingen	
en zoek op publicatienummer. 



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
•	 Billitonstraat	28,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 830475, 
ontvangen 28 april 2021

•	 Cruquiusweg	39A,	brandveilig	gebruik	voor	
kinderopvang Les Petits op de 1e etage, 
wabonummer 830839, ontvangen  
29 april 2021, uitgebreide procedure

•	 Glipperweg	67,	het	uitbreiden	van	
de	1e	verdieping	aan	de	achtergevel,	
wabonummer 831870, ontvangen  
1 mei 2021

•	 Huizingalaan	24,	het	plaatsen	van	een	
fietsenoverkapping, wabonummer 825083, 
ontvangen 19 april 2021. Deze aanvraag 
omgevingsvergunning is ingetrokken, 
besluit verzonden 4 mei 2021

•	 Leidsevaartweg	45,	het	wijzigen	
van	de	agrarische	bestemming	naar	
een woonbestemming en plaatsen 
erfafscheiding,	wabonummer	831989,	
ontvangen 2 mei 2021

•	 Mr.	J.	Heemskerkstraat	18,	het	uitbreiden	
van	het	woonhuis,	wabonummer	822222,	
ontvangen 12 april 2021. Deze aanvraag is 
vergunningvrij. Het besluit is verzonden  
7 mei 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 César	Francklaan	43,	het	plaatsen	van	

een fietsenstalling aan de voorzijde van 

het	woonhuis,	wabonummer	824683,	
verzonden 4 mei 2021

•	 Heemsteedse	Dreef	126,	een	constructieve	
wijziging, wabonummer 819650, verzonden 
4 mei 2021

•	 Jacques	Perklaan	2,	constructieve	wijziging	
ten	behoeve	van	aanbouw,	wabonummer	
816703, verzonden 4 mei 2021

•	 Julianaplein	13	en	15,	het	vergroten	
van	een	dakkapel	op	het	voor-	en	
achtergeveldakvlak,	wabonummer	796913,	
verzonden 5 mei 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
•	 Franz	Lehárlaan	31,	het	verbouwen	van	de	

carport naar een garage, wabonummer 
804524, ontvangen 12 maart 2021

•	 Hageveld	15,	realisatie	externe	stookruimte,	
wabonummer 808751, ontvangen  
18 maart 2021

•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel	op	het	achtergeveldakvlak,	
wabonummer 815685, ontvangen  
31 maart 2021

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

Omgevingsvergunningen




