
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 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

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 (griffi  erecht). 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’.

Gemeentehuis 
gesloten op 
Tweede Pinksterdag
Op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) 
is het gemeentehuis gesloten. Vanaf 
dinsdag 2 juni zijn we weer op afspraak 
open van 8.30 tot 13.00 uur. 
Zie ook: www.heemstede.nl/contact

Burgemeester 
op insta 

Ben je tussen de 12 en 22? 
Praat komende vrijdag op insta met onze 
burgemeester. Over Corona, meedenken 
met de gemeente, en wat jij maar wilt 
weten. Kom gewoon even langs om 
20.00 uur. Je vindt de burgemeester op 
bgm_astrid_nienhuis. Ouder van een 
jongere die niet de Heemsteder leest? Tip 
ze even. Dit is de kans om mee te praten.

Kent u iemand die 
een lintje verdient?
“Die zouden ze nou eens een lintje moeten 
geven!” Kent u iemand die zich jarenlang 
vrijwillig inzet voor de samenleving? Dat zijn 
mensen aan wie de burgemeester van harte 
een lintje wil uitreiken. U kunt tot 1 juli 2020 
iemand voordragen. Kijk voor meer informatie 
op: www.heemstede.nl/lintje of op 
www.lintjes.nl. 

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.

Beperk de kans op 
een natuurbrand!
De weersvoorspellingen voor de komende 
tijd blijven: zonnig en droog. De kans op 
natuurbranden is hierdoor ook groter. Het 
devies is nog steeds: vermijd drukte en ga niet 
massaal de natuur in. Maar als je wel op pad 
gaat: help de brandweer en beperk de kans op 
natuurbrand. Kijk voor meer informatie op de 
site van de brandweer: www.brandweer.nl. 
Overigens geldt vanwege brandgevaar ook 
een rookverbod in het Groenendaalse bos!

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Bronsteeweg 2, het vervangen van reclame, 

wabonummer 605754, ontvangen 11 mei 
2020

• IJssellaan 16, het plaatsen van zonnepanelen 
op de garage en schuur, wabonummer 
610170, ontvangen 17 mei 2020

• Raadhuisstraat 30, het plaatsen van 
lichtreclame, wabonummer 607264, 
ontvangen 12 mei 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Blekersvaartweg 24, het restaureren van een 

kozijn, wabonummer 600966, verzonden 18 
mei 2020

• Eykmanlaan 25, het plaatsen van een 
buitentrap vanaf het balkon naar de tuin, 
wabonummer 577649, verzonden 18 mei 
2020

• Frans Lisztlaan 20, het uitbreiden van 
het woonhuis op de 1e verdieping aan 
de achterzijde, plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, constructieve wijzigingen, 
wabonummer 556707, verzonden 18 mei 
2020

• Heemsteedse Dreef 257, het plaatsen van 
een fi etsenhok in de voortuin, wabonummer 

601169, verzonden 19 mei 2020
• Jan Steenlaan 9, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 604852, verzonden 22 mei 
2020

• Jan Steenlaan 20, het plaatsen van 
een fi etsenhok, wabonummer 605335, 
verzonden 22 mei 2020

• Leidsevaartweg 75, enkele beglazing 
vervangen door isolerend monumentenglas 
in de voor- en zijgevel, wabonummer 
590991, verzonden 18 mei 2020

• Meerweg 6, een constructieve doorbraak 
op de begane grond en op de eerste 
verdieping, wabonummer 594013, 
verzonden 19 mei 2020

• Spaarnzichtlaan 16, constructieve 
doorbraken en renovatie vloer begane 
grond, wabonummer 594801, verzonden 20 
mei 2020

• Zandvoortselaan 153, het bouwen van 
een bord t.b.v. een vrijplakplaats bij station 
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer 
601403, verzonden 19 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’.

Aanwijzingsbesluit 
gemeentearchivaris 
Heemstede 2020
Op 12 mei 2020 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris 
Heemstede 2020 vastgesteld. Deze aanwijzing 
reedt in werking op 1 juli 2020. Lees de 
volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via offi  cielebekendmakingen.nl

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




