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Adresgegevens

Heemstede

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 heemstede.nl/ilost

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

GGD Kennemerland heeft inmiddels 

ongeveer 200.000 vaccinaties gezet. 

Mensen geboren in de jaren tot en met 

1980 kunnen gevaccineerd worden. 

Zoals ook Dominee Pieter Terpstra: “Ik 

stroop mijn mouw op om te vaccineren 

want gezondheid is niet van mij of 

jou alleen maar van ons allemaal. Zorg 

voor elkaar!”. Ga voor meer informatie 

over vaccineren in Kennemerland naar 

ggdkennemerland.nl/coronavaccin.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.

Maar hoe werken we samen aan een 
toekomstbestendige markt mét behoud van 

Denk mee over de toekomst 
van de markt

Pieter stroopt 
zijn mouw op 

Samen maken we Heemstede. In maart 2021 
is daarom de Quick Scan Lokale Democratie 
uitgezet onder inwoners, collegeleden, 
raadsleden en ambtenaren. De Quick Scan is 
een vragenlijst waarin bijvoorbeeld vragen 
staan over de manier waarop we met elkaar 
tot besluiten komen en hoe we met elkaar 
samenwerken. Het geeft een beeld van de 
democratie in Heemstede.

Resultaten
De vragenlijst is in totaal door 569 personen 
ingevuld. De uitkomsten van de enquête zijn 
verwerkt in een rapport. Ga naar heemstede.nl/
lokaledemocratie om het rapport te bekijken.

We gaan met elkaar in gesprek 
op 19 juni
Hoe we verder gaan met de uitkomsten 
maar ook de aanbevelingen, bespreken we 

met inwoners, 
raadsleden, 
collegeleden en 
ambtenaren in een 
online bijeenkomst 
op 19 juni van 10.00 
tot 13.00 uur. We 
zoeken enthousiaste deelnemers om met ons 
mee te denken! Met elkaar willen we komen 
tot een actie-agenda voor verbetering. Want 
zo verrijken we samen de lokale democratie in 
Heemstede.

Aanmelden
Wilt u als inwoner of anders betrokkene bij de 
gemeente Heemstede meepraten, stuur dan 
een mail naar lokaledemocratie@heemstede.nl 
en meld u aan.
Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/lokaledemocratie.

Samen zijn we aan zet!

Als inwoner van de gemeente kent u de 
gemeente als geen ander. Vanuit uw huidige 

Meedoen aan een werkatelier 
Omgevingsvisie?

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.

een prettige woon- en leefomgeving? Dit is 
de vraag die we graag met u bespreken. Uw 
mening geven kan op twee manieren:

Ga op 9 juni met ons in gesprek 
op de markt
Op woensdag 9 juni zijn er van 10.00 tot 14.00 
uur op de weekmarkt medewerkers van de 
gemeente aanwezig die zich bezighouden 
met het opstellen van de marktvisie. U kunt uw 
ideeën, suggesties en andere zaken kenbaar 
maken en hierover in gesprek gaan.

Vul de online vragenlijst in
Daarnaast kunt u online een korte vragenlijst 
invullen over de toekomst van de weekmarkt. 
U vindt deze digitale vragenlijst via de 
website heemstede.nl/
marktvisie of scan de 
QR-code. U kunt de 
vragenlijst tot en met 
20 juni 2021 invullen. 
Onder de deelnemers 
wordt een lokaal 
marktpakket verloot. 

of vroegere functie weet u waar de grootste 
uitdagingen van de gemeente zitten. Maar u weet 
ook waar nog kansen zijn. Deze kennis en ervaring 
hebben wij als gemeente van u nodig. We zoeken 
nog enkele inwoners voor ons digitale werkatelier 
op maandag 7 juni van 19.30-22.00 uur.
U bent thuis op het gebied van: economie en 
werk, welzijn en welzijnsvoorzieningen, natuur, 
landschap en recreatie, wonen, energie en 
klimaat of mobiliteit en bereikbaarheid. 

U kunt zich aanmelden via 
omgevingsvisie@heemstede.nl. Ga voor meer 
informatie naar heemstede.nl/omgevingsvisie.

Verwijdering 
vaartuigen
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroff en:
•	 Een	witte	polyester	boot,	in	het	Zuider	

Buiten Spaarne ter hoogte van Marisplein 
nummer 1.

Verwijdering vaartuigen op een al vergunde 
ligplaats:
•	 Een	grijs	met	blauwe	rubberen	opblaasboot,	

genaamd Viamare, in de Zandvaart op 
ligplaats EDK001.

•	 Een	blauw	bootje	met	grijsachtig	dekzeil,	
geen naam zichtbaar, in de Crayenestervaart 
op ligplaats WVK009.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 16 juni 2021 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. Als het betreff ende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn 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.



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

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 8, 9, 10 en 21 mei 2021. Door 
de coronamaatregelen zijn deze openbare 
vergaderingen vanaf 20.00 uur alleen digitaal 
te volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij virtueel 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
8 juni 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	commissie	

Samenleving 8 juni 2021
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Presentatie	ontwikkeling	Lokaal	Sportakkoord
•	 Wijziging	Gemeenschappelijke	regeling	

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

•	 Ontwerpbegroting	2022	Participatiebedrijf
•	 Intrekken	Verordening	loonkostensubsidie	

Participatiewet Heemstede 2015
•	 Uitwerking	motie	‘Samen	tegen	

eenzaamheid’
•	 Crisisfunctie	Veilig	Thuis	en	crisisaanpak	regio	

Kennemerland op verzoek van HBB
•	 Procesnotitie	maatschappelijk	debat	

jaarwisseling en vuurwerk(overlast)
•	 Ontwikkelingen	sociaal	domein	inclusief	

Paswerk
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
9 juni 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Vaststellen	Jaarstukken	2020	gemeente	

Heemstede 
•	 Voorjaarsnota	2021
•	 Bestemmingsreserve	corona	en	raming	

uitgaven bestemmingsreserve corona 2021-
2025

•	 Kapitaalversterking	Stedin	aankoop	
cumulatief preferente aandelen

•	 Participatieplan	zon	op	parkeerterrein	
sportpark Groenendaal

•	 Verduurzamen	eigen	gebouwen
•	 Voorstel	voor	verduurzamen	eigen	

gebouwen jaarschijf 2021
•	 Convenant	governance	samenwerking	Zuid-

Kennemerland
•	 Jaarstukken	2020	en	begroting	2022	

Omgevingsdienst IJmond
•	 Aanvullend	besluit	advies	Commissariaat	

voor de Media representativiteit PBO 
Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 
105 RTV)

•	 Jaarverslag	commissie	voor	bezwaarschriften	
Heemstede 2020

•	 Stand	van	zaken	strategisch	vastgoed	en	
verduurzaming

•	 Discussienota	financiële	positie	Heemstede	
(vervolg 2 gesprek)

•	 Energietransitie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
10 juni 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Overeenkomst	komgrens	Cruquiusweg	

(N201)
•	 Jaarverslag	2020	en	Begroting	2022	GR	

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
•	 Vaststellen	schetsontwerp	(SO)	

Van Merlenlaan, Camplaan-west en 
Valkenburgerlaan-noord

•	 Vaststelling	concept-Wegcategoriseringsplan	
en participatieplan

•	 Overzicht	bouwprojecten
•	 Omgevingswet
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Let op: in juni is er ook een commissie Ruimte op 
21 juni 2021.

Agenda raadscommissie Ruimte 
21 juni 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Voorstel	uitvoering	geven	aan	twee	

aangenomen moties m.b.t. afval
•	 Ontwerp-omgevingsvergunning	en	

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Herenboerderij, Cruquiusweg 45a

•	 Verstedelijkingsstrategie	Metropoolregio	
Amsterdam

•	 Verordening	Starterslening	gemeente	
Heemstede 2021

•	 Nota	Ecologie
•	 Ontwerpbestemmingsplan	‘Herziening	

Landgoederen en Groene Gebieden, 1e 
herziening’ (reparatieplan)

•	 Sportparklaan	8,	omgevingsvergunning	voor	
opblaashal Alliance

•	 Actiepuntenlijst	
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Let op: in juni is er ook een commissie Ruimte op 
10 juni 2021.

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Frank Wilschut, via telefoonnr. (023) 548 56 37 of 
per e-mail: griffie@heemstede.nl.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Bronsteeweg	38,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 841135, ontvangen 

 19 mei 2021
•	 César	Francklaan	23,	het	vergroten	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 842865, ontvangen 

 21 mei 2021
•	 César	Francklaan	25,	het	vergroten	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 842875, ontvangen 

 21 mei 2021
•	 Cruquiusweg	27-27a,	vervangen	van	de	

kozijnen in de voorgevel van de eerste 
verdieping van het pand, wabonummer 
825499, ontvangen 19 april 2021

•	 IJssellaan	16,	het	plaatsen	van	een	
overkapping	voor	fietsen,	wabonummer	
840512, ontvangen 18 mei 2021

•	 Van	der	Waalslaan	33,	het	toevoegen	van	
een opbouw in het midden van de school 

en een kleine uitbreiding naast de entree ten 
behoeve van een extra lokaal, wabonummer 
842306, ontvangen 20 mei 2021

•	 Von	Brucken	Focklaan	47,	het	plaatsen	
van een geluidwerende erfafscheiding, 
wabonummer 841669, ontvangen 

 18 mei 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Glipperweg	9,	het	verlengen	van	een	

bestaande vergunning tot de maximale duur 
van 10 jaar; plaatsen van een erfafscheiding, 
wabonummer 842076, verzonden 31 mei 
2021. Deze vergunning is van rechtswege 
verleend vanwege het verstrijken van de 
beslistermijn. Er is destijds wel een advies 
gevraagd aan de welstandscommissie. 
Dit advies is positief. Omdat binnen de 
wettelijke afhandelingstermijn geen besluit 

is genomen is de omgevingsvergunning 
nu van rechtswege verleend. De 
omgevingsvergunning treedt pas inwerking 
als de termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift is verstreken, of indien 
bezwaar wordt gemaakt, op dit bezwaar is 
beslist.

•	 IJssellaan	16,	het	plaatsen	van	een	
overkapping	voor	fietsen,	wabonummer	
840512, verzonden 28 mei 2021

•	 J.P.	Thijsselaan	7,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis, wabonummer 794128, verzonden 
26 mei 2021

•	 Valkenburgerlaan	79,	het	uitbreiden	
van de 2e verdieping van de bestaande 
bovenwoning en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak ten behoeve van een 
nieuwe woning, wabonummer 813872, 
verzonden 26 mei 2021

•	 Zandvoortselaan	45,	het	uitbreiden	van	
het pand ten behoeve van realisatie 
van 2 appartementen en plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 800222, verzonden 

 25 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	ter	hoogte	van	nummer	

80 en binnenterrein, de ontwikkeling 
van een VOMAR supermarkt met een 
ondergrondse parkeerkelder, een magazijn 
en 9 appartementen, wabonummer 801446, 
ontvangen 8 maart 2021

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

Verwijdering vaartuig 
(kano)
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
•	 2	grijs/groene	kano’s,	genaamd	geen	

namen, ter hoogte van achterzijde Spaarne 
Gasthuis.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 19 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 16 juni 2021 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn 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.

Vergaderingen raadscommissies juni

Omgevingsvergunningen




