
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 juni 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 

Volg ons via 
Twitter, Facebook 

of Instagram

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

Overlastspreekuur 
buurtbemiddeling 
4 juni
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. In 
verband met coronamaatregelen vindt het 
overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet 
op locatie plaats. U kunt op donderdag 4 juni 
tussen 14.00 en 15.00 uur bellen met 
(023) 569 88 83.. 
Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl.

Vergaderingen raadscommissies juni
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 9, 10, 11, 15 en 18 juni 2020. 
Al deze openbare vergaderingen zijn vanaf 
20.00 uur digitaal te volgen via www.
gemeentebestuur.heemstede.nl. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij virtueel aanwezig te 
zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
9 juni 
• Opening en vaststellen agenda commissie 

Samenleving 9 juni 2020
• Spreekrecht inwoners
• Uitvoering Integraal Huisvestingsplan 
 2019-2039
• Realisatie blaashal bij Mixed Hockeyclub 

Alliance
• Concept ‘Wegwijzer Initiatief en Participatie’ 

gemeente Heemstede
• Ontwerp jaarverslag Veiligheidsregio 

Kennemerland 2019 en 
ontwerpprogrammabegroting 2021-2024

• Ontwerpbegroting 2021 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

• Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GR 
Schoolverzuim en voortijdig

• schoolverlaten West-Kennemerland
• Motie Openbare Toiletten
• Routekaart Heemstede 

Regenbooggemeente 2020-2023
• Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 10 juni 
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Begrotingswijziging 2020, concept 

begroting 2021, jaarrekening 2019 en 
jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond

• Adviesrapportage verduurzaming 

onroerendgoedportefeuille (8 gebouwen)
• Concept Stappenplan Transitievisie Warmte 

gemeente Heemstede
• Regionale energiestrategie
• Actiepuntenlijst

Agenda raadscommissie Ruimte 11 juni
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Actualisatie wegcategorisering Heemstede
• Prioriteitenlijst voor de aanpak van 

oversteekplaatsen voor voetgangers en 
fi etsers.

Agenda raadscommissie Ruimte 15 juni
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
• Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
• Beslissing op bezwaar vaststellen van het 

tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen 
aan de Ankerkade en de Industrieweg

• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet
• Actiepuntenlijst 
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 18 juni
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Jaarrekening 2019
• Voorjaarsnota 2020 en Ja-ja sticker
• Impactanalyse Corona 
• Kaderbrief 2021
• Wat verder ter tafel komt

Maak uw visie kenbaar 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 Frank Wilschut, 
commissiegriffi  er, via (023) 548 56 37 of per 
e-mail: griffi  e@heemstede.nl

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Amstellaan 4, het plaatsen van een dakkapel 

op het achtergeveldakvlak, vervangen 
voorgevelkozijnen en aanbrengen luifel, 
wabonummer 612987, ontvangen 

 20 mei 2020
• Dr. Schaepmanlaan 83, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 612179, ontvangen 

 19 mei 2020
• Heemsteedse Dreef 160, het uitbreiden 

van de badkamer op de 1e verdieping, 
wabonummer 610800, ontvangen 

 18 mei 2020
• Raadhuisplein 3, verbouw/uitbreiding van 

een woonhuis, wabonummer 611560, 
ontvangen 19 mei 2020

• Raadhuisstraat 7, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 613058, 
ontvangen 20 mei 2020

• Strawinskylaan 58, het aanleggen van een 
steiger, wabonummer 595941, ontvangen 
23 mei 2020

• Zandvoortselaan 68, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 610501, 
ontvangen 18 mei 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Johan Wagenaarlaan 29, het bouwen van 

een erker aan de zijgevel, wabonummer 
596155, verzonden 27 mei 2020

• Reggelaan 22, het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 602059, 
verzonden 27 mei 2020

• Rijnlaan 41, het aanleggen van een uitweg/
inrit, wabonummer 589479, verzonden 

 28 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’.

Verwijdering vaartuigen Vondelkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroff en op een al vergunde ligplaats:
• Een naamloze blauwe stalen boot in de 

Houtvaart aan de Vondelkade op ligplaats 
VDK007/008

• Een oranje/zwarte opblaasboot, genaamd 
Explorer Pro 300, in de Houtvaart ter hoogte 
van Vondelkade 42

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de 
eigenaar van deze vaartuigen tot en met 

17 juni 2020 de gelegenheid hun 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 publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Nieuwe regelgeving: Wijziging 
Aanwijzingsbesluit APV
Op 12 mei 2020 hebben het college 
en de burgemeester, elk voor zover 
hun bevoegdheid strekt, het Besluit tot 
wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene 
Plaatselijke Verordening vastgesteld. Deze 
wijzigingen zijn in werking getreden op 1 
juni 2020. Lees de volledige bekendmaking 

in het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl De wijzigingen 
zijn verwerkt in het Aanwijzingsbesluit 
Algemene Plaatselijke Verordening 2020. 
Lees het volledige gewijzigde 
Aanwijzingsbesluit via 
decentrale.regelgeving.overheid.nl

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

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



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




