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Adresgegevens

Heemstede

Heemstede

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over Heemstede? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de gemeente. U ontvangt de nieuwsbrief 
maandelijks in uw mailbox. Meld u aan 
via heemstede.nl/nieuwsbrief

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

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

Burgemeester 
Nienhuis stroopt 
haar mouw op
Mensen geboren tot en met het jaar 
1968 (dus voor 1969) kunnen inmiddels 
een afspraak maken voor een vaccinatie. 
Zo ook Burgemeester Astrid Nienhuis: 
“Ik stroop mijn mouw op om mij te laten 
vaccineren zodat ik hopelijk snel weer 
mensen persoonlijk kan ontmoeten”. 

Ga voor meer informatie over vaccineren 
naar rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-vaccinatie.

Al 35 jaar is de weekmarkt op de 
Valkenburgerlaan een begrip in Heemstede. 
Wij behouden de komende jaren graag een 
sterke markt die aan de wensen en behoeften 
van bezoekers voldoet. 

Wij gaan op 9 juni in gesprek 
op de markt
Om de toekomst van de markt te onderzoeken 
staan wij op woensdag 9 juni van 10.00 tot 
14.00 uur op de markt. U kunt uw ideeën, 
suggesties en andere zaken dan kenbaar 
maken en hierover in gesprek gaan. 

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/marktvisie.

Denk mee over de toekomst 
van de markt

Op 2 juni weer 
toegankelijkheidsspreekuur
Twee miljoen Nederlanders hebben een 
beperking. ‘Gewoon’ meedoen is voor hen 
niet altijd vanzelfsprekend. De Werkgroep 
Toegankelijkheid adviseert de gemeente en 
inwoners over het toegankelijk(er) maken van 
openbare ruimtes en algemene faciliteiten. 

Toegankelijkheidsspreekuur 
weer van start
Vanaf woensdag 2 juni 2021 zit gaat het 
toegankelijkheidsspreekuur weer van start 
in Plein1. Dominieke Bos van de Werkgroep 

Toegankelijkheid Heemstede gaat elke eerste 
woensdagochtend van de maand tussen 
9.30 – 12.00 uur in gesprek met inwoners. 
Knelpunten voor mensen met een beperking 
in Heemstede kunnen dan worden besproken. 
Zo maken we Heemstede steeds toegankelijker 
voor iedereen. Het is niet nodig om een 
afspraak te maken. 

Kunt u niet naar het spreekuur komen? 
Mail uw knelpunt(en) naar contact@
werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl.

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 
dan 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 
bekendmakingen 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.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
• Huizingalaan 27, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 835533, verzonden 

 17 mei 2021
• Leidsevaartweg 145, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 835783, verzonden 

 17 mei 2021
• Burgemeester van Lennepweg 35, herstel 

van de breedplaatvloer van het dek van 
de parkeergarage van Nieuw Overbos, 
wabonummer 820594, verzonden 

 18 mei 2021
• Sportparklaan 8, het oprichten van een 

opblaasbare zaal t.b.v. zaalhockey MHC 
Alliance, jaarlijks in de winterperiode, 
wabonummer 634170, verzonden 

 19 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
• Camplaan 25, het vergroten van 

de bestaande dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 817959, 
ontvangen 5 april 2021

• Dr. J.R. Thorbeckelaan 164, het plaatsen 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 817081, ontvangen 

 1 april 2021
• Jacob de Witstraat 21, het uitbreiden van 

een woning op de begane grond en eerste 
verdieping, het vergroten van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 

826258, ontvangen 20 april 2021
• Kerklaan 13, het verlengen van de pergola 

aan de achterzijde en deze deels met 
glas bedekken, wabonummer 827245, 
ontvangen 21 april 2021

• Leidsevaartweg 45, het wijzigen 
van de bestemming agrarisch naar 
de bestemmingen wonen en tuin, 
wabonummer 831989, ontvangen 

 2 mei 2021
• Zandvoortselaan 45, het uitbreiden van het 

pand t.b.v. realisatie van 2 appartementen 
en plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 800222, 
ontvangen 5 maart 2021

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
• Leidsevaartweg 45, het wijzigen 

van de bestemming agrarisch naar 
de bestemmingen wonen en tuin, 
wabonummer 831989, ontvangen 

 2 mei 2021
• Marisplein 5, het verbouwen en uitbreiden 

van het clubhuis KR&ZV “Het Spaarne” 
op de verdieping ten behoeve van extra 
sportfaciliteiten, wabonummer 815881, 
ontvangen 31 maart 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op 18 en 20 mei 2021 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf 
te verlenen aan Wijnkoperij De Gouden 
Ton, Binnenweg 4 en Brasserie De Canette, 
Binnenweg 110 in Heemstede. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 



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

Sanitaire voorzieningen Haven van Heemstede
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunning 
Sanitaire voorziening Haven van 
Heemstede ter inzage 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken bekend dat 
de gemeenteraad op 22 april 2021 een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
heeft afgegeven voor het plaatsen van 
een sanitaire voorziening in de Haven van 
Heemstede op de verlaagde kade aan 
de Havenstraat. Voor het plaatsen van de 
voorziening is een omgevingsvergunning 
nodig, omdat deze in strijd is met het 

geldende bestemmingsplan ‘Havendreef’. Het 
college van burgemeester en wethouders legt 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken gedurende een periode 
van 6 weken (met ingang van 27 mei 2021) 
voor eenieder ter inzage. Dit is bepaald in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb).

Na de terinzagelegging vraagt het college 
van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad om een definitieve verklaring 

van geen bedenkingen af te geven en neemt 
zij een definitief besluit op de aanvraag 
omgevingsvergunning. 

Waar kunt u de stukken inzien?
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn 
digitaal te raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer 
NL.IMRO.0397.OVsanitairhaven-0101. 
Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 
te Heemstede.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken bekend dat 
het ontwerp-wijzigingsplan voor het plaatsen 
van een carport aan de Herenweg 129 voor 
een periode van zes weken (met ingang van 
27 mei) voor eenieder ter inzage ligt. Dit is 
bepaald in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Na de terinzagelegging betrekt het college van 
burgemeester en wethouders de zienswijzen 
bij het vaststellen van het wijzigingsplan. 

Waarover gaat dit plan?
Initiatiefnemer is voornemens om aan de 
bestaande privéwoning aan de Herenweg 
129 te Heemstede een dubbele carport 
te realiseren. De huidige carport is oud en 
zeer eenvoudig gemaakt van kunststof 
golfplaten. De huidige situatie is juridisch 
gezien niet geregeld, maar omdat deze 
sinds 1980 aanwezig is, valt deze onder het 
overgangsrecht. De initiatiefnemer wenst 
de huidige carport uit te breiden naar 
een dubbele carport. Hiervoor moeten de 

bouwvlakken worden gewijzigd. Daarvoor 
dient dit wijzigingsplan. 

Waar kunt u het ontwerp inzien?
Het ontwerp-wijzigingsplan is digitaal te 
raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer 
NL.IMRO.0397.WPHerenweg129-0101. 
Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 
te Heemstede.

Ontwerp-wijzigingsplan Herenweg 129 
(dubbele carport) ter inzage

Hoe kunt u uw zienswijze op de 
twee bekendmakingen hiernaast 
kenbaar maken?
Vanaf 27 mei 2021 tot en met 7 juli 2021 
kan eenieder mondeling of schriftelijk 
zienswijzen over de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen en ontwerp-
omgevingsvergunning indienen: 

Schriftelijk : 
College van burgemeester en 
wethouders van Heemstede
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
of per mail via gemeente@heemstede.nl 

Mondeling: 
mevrouw E. Suijk, 
telefonisch via 023-5485753 . 

Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven 
op welke onderdelen van de ontwerp-
omgevingsvergunning de zienswijze 
betrekking heeft.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw E. Suijk, 
van de afdeling Ruimtelijk Beleid, via 
telefoonnummer 023-5485753 of 
e-mail e.suijk@heemstede.nl.




