
Met ruim 3000 leden 
is het burgerinitiatief 
HeemstedeApp het 
grootste buurtpreventie-
netwerk in Heemstede. 
Deze app vergroot al 
jaren de veiligheid in 
35 wijkgroepen.Deze app 

vergroot al jaren de veiligheid in inmiddels 
35 wijkgroepen.

Door de vele ‘ogen in de buurt’ zijn al 
meerdere inbraken verstoord of voorkomen. 
Ook zijn inbrekers op heterdaad betrapt. De 
politie houdt de appgroepen met actuele 
ontwikkelingen en preventietips op de hoogte. 
Deze tips verschijnen ook op de Facebook- en 
Twitteraccounts van HeemstedeApp.

Zelf ook meedoen?
Wij zijn met spoed op zoek naar beheerders in 
de volgende wijken:
• Centrum west (gebied tussen 

Blekersvaartweg, Kerklaan, Binnenweg west, 
eerste deel Koediefslaan)

• Geleerdenwijk oost (gebied tussen 
Herenweg west, Eykmanlaan zuid, Van der 
Waalslaan oost)

Ook kunnen we in andere wijken aanvulling 
gebruiken. 

Kijk voor meer informatie op heemstedeapp.nl. 
Hier kunt u zich ook aanmelden als deelnemer 
en/of beheerder en de berichten op sociale 
media volgen.
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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

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 

TWEEDE PINKSTERDAG 24 MEI 
GESLOTEN

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

HeemstedeApp draagt bij 
aan de veiligheid in uw wijk Vanaf 1 juli online 

bekendmakingen 
leidend
Op 1 juli 2021 treedt de Wet 
elektronische publicaties (Wep) in 
werking. Vanaf dat moment zijn de 
offi  ciële publicaties via de landelijke 
website offi  cielebekendmakingen.nl 
leidend. Nu al publiceert de gemeente 
Heemstede daar bekendmakingen. 
Omdat deze online bekendmakingen 
leidend worden, gaan we in juli over 
op beknoptere bekendmakingen in 
de krant. Op de gemeentepagina 
HeemstedeNieuws vindt u dan een 
overzicht van de bekendmakingen; 
de volledige tekst vindt u op 
bovengenoemde website. 

Blijf op de hoogte van bekend-
makingen over uw buurt
• Abonneer u op de e-mailservice 

van overheid.nl. U ontvangt 
bekendmakingen en kennisgevingen 
over door u geselecteerde 
onderwerpen.

• Download de app ‘Omgevingsalert of 
‘Over uw buurt’ om geïnformeerd te 
blijven over bekendmakingen in uw 
buurt. U ontvangt een melding op uw 
mobiel.

• Via heemstede.nl/bekendmakingen 
vindt u de bekendmakingen van de 
gemeente op overheid.nl.

Op vakantie naar het buitenland? 
Check de geldigheid 
van uw reisdocumenten
Reizen naar landen met een groen of geel 
reisadvies is weer mogelijk. Gaat u deze zomer op 
vakantie? Controleer dan de geldigheidsdatum 
van uw paspoort of identiteitskaart. Is die datum 
(bijna) verlopen, maak dan een afspraak met de 
afdeling Publiekzaken om het document 
te vervangen. Ga hiervoor naar 
heemstede.nl/afspraak of bel 14 023.

Samenleven is samen doen, samen wonen 
en samen ontspannen. Meedoen in de 
samenleving kan een opstap zijn naar 
(vrijwilligers)werk. Dit kan op allerlei manieren. 
In uw buurt, in een vereniging of bij een 
organisatie.

Woont u in de gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal, Haarlem of Zandvoort? Bent 
u nog niet met pensioen en wilt u (weer) 
aan de slag? Op de online participatiemarkt 
vindt u informatie over verschillende 

Ontdek uw kansen op de 
Digitale Participatiemarkt

organisaties. Kijk voor meer informatie op 
participatiemarkthaarlem.nl.

Vergadering gemeente-
raad 27 mei 2021
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 27 mei 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
• Opening
• Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 mei 2021
• Vragenuur raadsvergadering 27 mei 2021

Bespreekpunten:
• Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio 

Kennemerland en ontwerp 
Programmabegroting 2022-2025 
Veiligheidsregio Kennemerland.

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

Hamerpunten:
• Wijziging Verordening materiële en 

fi nanciële gelijkstelling onderwijs
• Kader voor de ambtelijke samenwerking 

Heemstede – Bloemendaal
• Regionale Energiestrategie 1.0 
 Noord-Holland Zuid
• Vaststellen Afvalstoff enverordening 

Heemstede 2021

Overige punten: 
• Bekrachtigen geheimhouding op bijlagen 

bij het raadsvoorstel Kapitaalversterking 
Stedin

• Verlenging ontheffi  ng vereiste van 
ingezetenschap wethouder

• Lijst van Ingekomen Stukken 
raadsvergadering van 27 mei 2021

• Wat verder ter tafel komt
Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.

Meer weten? Neem contact op met de raads-
griffi  e via telefoonnummer (023) 548 56 46 
of per e-mail griffi  e@heemstede.nl

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Linge 87, het bouwen van een carport 

aan de bestaande schuur aan de voorzijde 
van de woning en wijzigen voorgevel en 
kozijnen, wabonummer 809335, ontvangen 
19 maart 2021. Deze aanvraag is niet verder 
in behandeling genomen. Besluit verzonden 
11 mei 2021

• Burgemeester van Lennepweg 48, 
het aanleggen van een inrit/uitweg, 
wabonummer 833547, ontvangen 
4 mei 2021

• Ter hoogte van Havenstraat, Heemsteedse 
Dreef, Van den Eijndekade, Industrieweg, 
het realiseren van een passanten haven 
in Heemstede, het aanleggen van nieuwe 
kolkleidingen en aansluiten op het riool 
aan de Heemsteedse dreef, wabonummer 
817576, ontvangen 2 april 2021. Deze 
aanvraag is vergunningvrij. Besluit 
verzonden 10 mei.

• Huizingalaan 27, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 835533, ontvangen 
7 mei 2021

• Ir. Lelylaan achter nummer 2, het 
doortrekken van het schelpenpad achter 

Omgevingsvergunningen
Slottuin, wabonummer 836028, ontvangen 
10 mei 2021

• Leidsevaartweg 145, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 835783, ontvangen 9 mei 
2021

• Roemer Visscherplein P+R terrein, het 
splitsen van de in- en uitrit van het P+R 
terrein van station Heemstede-Aerdenhout 
en vervangen van de slagboominstallatie, 
wabonummer 833143, ontvangen 
4 mei 2021

• W. Denijslaan 1, de inpandige garage 
verbouwen tot een badkamer en 
slaapkamer en het plaatsen van een 
erker met een kozijn aan de voorgevel, 
wabonummer 835467, ontvangen 
7 mei 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Binnenweg 94C, het vergroten van de 

bestaande dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 819492, 
verzonden 10 mei 2021

• Frans Lisztlaan 13, het kappen van een 
wilg, wabonummer 772266, verzonden 
10 mei 2021

• Groenendaal 3, het vervangen van 
de bestaande overkapping op het 
binnenterrein bij restaurant Groenendaal, 
wabonummer 785944, verzonden 
12 mei 2021

• Molenwerfslaan 3, het aanleggen van 
een uitweg/inrit, wabonummer 809597, 
verzonden 12 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
• Binnenweg 3A, de bestaande dakopbouw 

verlengen op het dakterras, wabonummer 
816021, ontvangen 31 maart

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’.

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

Verwijderd voertuig 
Nijverheidsweg
In onze publicatie van 17 februari hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:

• Vouwwagen, merk Alpen Kreuzer, kleur wit 
ter hoogte van Nijverheidsweg nummer 15.

Bovengenoemd voertuig is op 10 mei 2021 in 
opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn voer- of vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

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




