
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 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

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

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Energie en geld besparen met 
De Bespaarbon
Met kleine energiebesparende 
maatregelen is vaak veel geld te 
besparen. De Bespaarbon helpt u om 
uw energierekening te verlagen. Met de 
Bespaarbon mag u gratis voor € 50 aan 
energiebesparende producten voor uw 
woning uitzoeken. De Bespaarbon is een 
initiatief van de gemeenten Haarlem, 
Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.

Hoe werkt het?
U vraagt uw persoonlijke cadeaucode aan op 
www.debespaarbon.nl. Na het ontvangen van 
de code vult u deze in op dezelfde website 
en zoekt u producten uit in onze speciale 
webshop.
U bespaart al veel energie en geld door het 
aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, 
het plaatsen van ledlampen of zelfs met een 
waterbesparende douchekop! In de webshop 
kunt u een keuze maken uit verschillende 
producten of kiezen voor een kant-en-klaar 
pakket. Uw bestelling wordt per fi etskoerier bij 
u thuis afgeleverd.

Ook energieadvies is mogelijk
Woningeigenaren kunnen daarnaast ook 
een gratis energie-advies ter waarde van € 
75 voor de eigen woning aanvragen. U krijgt 
dan persoonlijke tips en advies over het 
energiezuinig maken van uw huis. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het aanbrengen van isolatie, 
zonnepanelen of een warmtepomp. Huurders 
kunnen voor advies terecht bij het Duurzaam 
Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) of 
bij hun verhuurder, VVE’s kunnen terecht 
bij het VVE Duurzaamheidsloket via 
www.vveduurzaamheidsloket.nl 

Met de Bespaarbon dragen de 
regiogemeenten bij aan het terugdringen van 
onze CO2-uitstoot. Een toekenning van een 
bedrag via de landelijke Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) aan de deelnemende 
gemeenten maakt dit mogelijk.

Werkgroep Toegankelijkheid 
Heemstede zoekt leden
Sinds 2016 geldt het VN verdrag Handicap in Nederland en dus ook in 
Heemstede. Het doel van dit verdrag is dat het de positie van mensen met 
een beperking verbetert, zodat zij op alle terreinen kunnen meedoen in 
de samenleving. Gemeenten spelen hierbij een actieve rol. De gemeente 
Heemstede laat zich adviseren door de nieuwe Werkgroep Toegankelijkheid 
Heemstede, die zal bestaan uit inwoners. Immers zijn het de inwoners van 
een gemeente die het beste weten waar zij met hun zichtbare of onzichtbare 
beperking in het dagelijks leven tegen aan lopen. 

Komt u ons versterken?
De Werkgroep Toegankelijkheid zal uit 5 leden gaan bestaan. Hebt u een lichamelijke of 
psychische beperking? Bent u ouder, vertegenwoordiger of mantelzorger van iemand 
met een beperking en wilt u zich namens hem of haar inzetten? Bepaalt, beperkt of 
beïnvloedt deze beperking het dagelijks functioneren in Heemstede? Vindt u het leuk 
om hier met elkaar maar ook met ambtenaren van de gemeente Heemstede over van 
gedachten te wisselen? U bent van harte welkom. 

Werkwijze en tijdsbeslag
De Werkgroep Toegankelijkheid komt iedere 6-8 weken overdag in het Raadhuis 
bij elkaar. De werkwijze van de werkgroep zal zowel praktisch zijn, het schouwen 
van situaties die als ontoegankelijk worden ervaren, maar ook zullen wij ons op 
beleidsmatig gebied bezighouden. Op deze manier wil de Werkgroep Toegankelijkheid 
bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen binnen zijn of haar eigen 
mogelijkheden mee kan doen. 

Interesse?
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem contact op met Dominieke Bos
e-mail: voorzitter@werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl 

Gedurende de coronamaatregelen wordt een eventueel kennismakingsgesprek 
georganiseerd via videobellen.

Gemeentehuis 
gesloten op 
Hemelvaartsdag
Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) 
is het gemeentehuis gesloten. 
Op vrijdag 22 mei zijn we op afspraak 
open van 8.30 tot 13.00 uur. 
Zie ook www.heemstede.nl/contact

Op 12 mei 2020 heeft het college de 
Beleidsregels terug- en invordering en verhaal 
Participatiewet Heemstede 2020 en het 
Handhavingsplan Participatiewet, IOAW, IOAZ 
en Bbz Heemstede 2020
vastgesteld. De Beleidsregels treden met 
terugwerkende kracht in werking per 1 januari 
2020. De Beleidsregels terug- en invordering 

en verhaal Participatiewet Heemstede 2015, 
de aanpassing beslagvrije voet (besluit van 
1 oktober 2019) en het Handhavingsplan 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz Heemstede 
2017 zijn vervallen.
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Dr. Schaepmanlaan 2, het plaatsen van een 

entreepoort en tuinmuur, wabonummer 
605326, ontvangen 8 mei 2020

• Glipperweg 92, het vervangen van 
kozijnen, dakgoot, wijzigen voorgevel, 
gevelbekleding en vergroten dakkapel, 
wabonummer 605332, ontvangen 

 8 mei 2020
• Heemsteedse Dreef 177, diverse 

constructieve wijzigingen, het plaatsen 
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak 
en vergroten dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 601964, 
ontvangen 4 mei 2020

• Jan Steenlaan 9, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 604852, ontvangen 

 8 mei 2020
• Jan Steenlaan 20, het plaatsen van 

een fi etsenhok, wabonummer 605335, 
ontvangen 8 mei 2020

• Johannes Vermeerstraat 18, het vergroten 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 603283, ontvangen 

 6 mei 2020
• Reggelaan 22, het wijzigen van de 

voorgevel, wabonummer 602059, 
ontvangen 5 mei 2020

• Wilhelminaplein 12, restaureren pand en 
wijzigen bestemming winkel naar wonen 
met winkelfunctie, wabonummer 604008, 
ontvangen 7 mei 2020

• Zandvoortselaan 153, het bouwen van 
een bord t.b.v. een vrijplakplaats bij station 
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer 
601403, ontvangen 4 mei 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Raadhuisstraat 90A, het aanpassen van 

de dakconstructie, wabonummer 546085, 
verzonden 12 mei 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
• Binnenweg 183-185, verbouw/uitbreiden 

winkelpanden, het verbouwen/uitbreiden 
bovenwoningen met een extra bouwlaag 
tot 6 appartementen, wabonummer 
578234, ontvangen 30 maart 2020

• Heemsteedse Dreef 53, het uitbreiden 
van de kap aan de zijgevel, wabonummer 
589638, ontvangen 15 april 2020

• 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.

Beleidsregels en Handhavingsplan 
Participatiewet



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

Vergadering 
gemeenteraad 28 mei
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 28 mei 2020 om 
20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd deze 
digitale vergadering te volgen via 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 

Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 mei 2020

Bespreekpunten:
• Participatiebeleid gemeente Heemstede

Hamerpunten:
• Vaststellen meerjarig Actieplan Integrale 

Veiligheid Heemstede 2020-2023
• Tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/

continuïteit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen

• Wijziging Verordening leges 
Heemstede 2020 voor huwelijken en 
partnerschapsregistraties

Overige punten:
• Verlenging ontheffing vereiste van 

ingezetenschap wethouder mei 2020
• Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 28 mei 2020

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl




