
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 mei 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

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

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’.

Anderhalve meter zichtbaar gemaakt 
met krijtsymbolen
Anderhalve meter afstand houden is niet 
overal even makkelijk. Sommige plekken zijn 
drukker, soms denken we er net even iets 
minder aan en hoe ver is 1,5 meter precies? 
Als reminder en om het makkelijker te maken 
zijn er op verschillende plekken in Heemstede 
krijtsjablonen geplaatst. De rode pijlen met 
stippellijn geven aan hoeveel 1,5 meter precies 
is, door deze afstand te bewaren geven we 
elkaar de ruimte!
Burgemeester Astrid Nienhuis: “De anderhalve 
meter afstand is onderdeel van het nieuwe 
normaal. De krijttekeningen zijn een initiatief 

om mensen hieraan te herinneren. Houd 
rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte.”

Bibliotheek in 
Plein 1 vanaf 18 mei 
weer beperkt open
Op maandagmiddag 18 mei gaat de bibliotheek 
in Plein1 in Heemstede weer beperkt open. 
Voorlopig is dat alleen voor het lenen en terug-
brengen van materialen. De dienstverlening is 
aangepast vanwege de coronamaatregelen. 

De openingstijden zijn:
maandag  13.30 -17.30 uur
dinsdag  10.00 -17.30 uur
woensdag  10.00 -17.30 uur
donderdag 13.30 -17.30 uur
vrijdag  10.00 -17.30 uur
zaterdag  10.00 -14.00uur
Let op: alléén de bibliotheek is open, 
de rest van Plein1 nog niet.

Heeft uw tuin wat onderhoud nodig?
Heeft u zelf de mogelijkheden niet om zelf 
uw tuin bij te houden en kunt u wat hulp 
gebruiken? Vele Heemstedenaren met groene 
vingers willen u graag helpen. Interesse? Bel ons!

Handige handen helpen
Heemstede kent veel inwoners die graag even de 
handen uit de mouwen willen steken om kleine 
klusjes in en rondom het huis voor u te doen. Na-
tuurlijk met 1,5 meter afstand en rekening hou-
dend van de overige RIVM-richtlijnen. Het gaat 
dan om allerlei technische vragen en klusjes als 
kleine reparaties zoals het ophangen van een 
schilderij of het installeren van tv/telefoon.

Boodschappen nodig?
Vindt u het ook zo lastig om op dit moment 
in drukke supermarkten of andere winkels uw 
boodschappen te doen? Gelukkig zijn er heel 
veel mensen die naast hun eigen inkopen 
graag wat voor u willen meenemen. Interesse? 
Laat het ons even weten!

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Hulpaanbod Top 3

Nieuwe regelgeving
Aanwijzing (buitengewoon) ambtenaren 
van de burgerlijke stand
Op 10 maart 2020 heeft het college 
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke 
stand en ambtenaren van de burgerlijke stand 
aangewezen.

Beleidsregels aanwijzen locaties 
huwelijk/geregistreerd partnerschap 
Heemstede 2020
Op 14 april 2020 heeft het college de Beleids-
regels aanwijzen locaties huwelijk/geregistreerd 
partnerschap Heemstede 2020 vastgesteld. Deze 
beleidsregels treden in werking op 1 juni 2020. 

Nota duurzaamheid Heemstede 
2020-2024 inclusief Uitvoerings-
programma 2020/2021
Op 23 april 2020 heeft de raad de Nota 
duurzaamheid Heemstede 2020-2024 inclusief 
Uitvoeringsprogramma 2020/2021 vastgesteld. 
Deze nota vervangt de Nota Duurzaamheid 
2016-2020 is hiermee vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Blekersvaartweg	24,	het	restaureren	van	een	

kozijn, wabonummer 600966, ontvangen 3 
mei 2020

•	 Franz	Lehárlaan	41,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis,  wabonummer 596667, 
ontvangen 26 april 2020

•	 Heemsteedse	Dreef	257,	het	plaatsen	
van een fietsenhok in de voortuin,  
wabonummer 601169, ontvangen 1 mei 
2020

•	 Johan	Wagenaarlaan	29,	het	bouwen	van	
een erker aan de zijgevel,  wabonummer 
596155, ontvangen 24 april 2020

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Groenendaalkade	2,	het	plaatsen	van	een	

hekwerk en toegangspoort, wabonummer 

572935, ontvangen 23 maart 2020
•	 Hageveld	15,	het	vervangen	van	

divers monumentenglas, aanbrengen 
van gevelventilatie ter verbetering 
binnenklimaat, wabonummer 567077, 
ontvangen 13 maart 2020

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

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
•	 Groenendaalkade	2,	het	plaatsen	van	een	

hekwerk en toegangspoort, wabonummer 
572935, ontvangen 23 maart 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




