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Adresgegevens

Heemstede

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

Inmiddels kunnen mensen die 
geboren zijn in de jaren tot en met 
1984 gevaccineerd worden. Zoals ook 
Wethouder Annelies van der Have: 
“Ik laat mij vaccineren, zodat mijn 
kinderen weer aan het leven kunnen 
deelnemen.” Ga voor meer informatie 
over vaccineren in Kennemerland naar  
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

De verkeersdruk in Heemstede is hoog. 
Gemeente en inwoners willen graag de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroten. 
Daarom is het plan om overal binnen de 
bebouwde kom een maximumsnelheid 
van 30 kilometer per uur in te voeren. 
Uitzondering zijn wegen die nodig zijn 
om een gebied te ontsluiten; deze blijven 
50 km per uur (Heemsteedse Dreef, César 
Francklaan, Herenweg, Zandvoortselaan, 
Glipper Dreef, Glipperweg, Cruquiusweg 
binnen de bebouwde kom). Dit staat in het 
‘wegcategoriseringsplan’ dat tot 30 juni 
2021 ter inzage ligt; het is te vinden via 
heemstede.nl/over-de-gemeente/projecten/
wegcategoriseringsplan.

30 km tenzij...
In november 2020 nam de raad de motie 
‘Veilig verkeer 30 km in Heemstede aan’. Dit 
uitgangspunt van ’30 km tenzij…’ is verwerkt 
in het plan voor alle wegen in Heemstede. Om 
doorgaand verkeer goed te laten doorstromen, 
blijft op ‘gebiedsontsluitingswegen’ de 
maximale snelheid 50 km per uur. Deze 
wegen hebben al zoveel mogelijk een veilige 
inrichting met verkeerslichten, fietspaden 
en oversteekplaatsen. Alle overige wegen 
blijven of worden ‘erftoegangsweg’ waar een 
maximale snelheid van 30 km per uur geldt. 
Tot welke van deze twee soorten de weg 
behoort, staat voor heel Heemstede in het 
wegcategoriseringsplan. 

Herinrichting van weg volgt later
Nu gaat het om het ‘categoriseren’ van alle 
wegen in Heemstede, waarbij de weg de 
status krijgt van ‘gebiedsontsluitingsweg’ of 
van ‘erftoegangsweg’. De inrichting als 30 km-
weg volgt later. Hiermee is veel geld gemoeid 
en daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij 
het bestaande onderhoudsprogramma. Als 
een weg toch al open moet, wordt meteen de 
herinrichting aangepakt. Uiteraard wordt de 
buurt hierbij betrokken.

Ter inzage
Alle bewoners van de wegen die 50 km blijven 
en van de wegen die van 50 naar 
30 km gaan zijn via een brief uitgenodigd om 
te reageren op het plan. Het plan ligt tot 30 
juni ter inzage. Alle informatie is te vinden via 
heemstede.nl/over-de-gemeente/projecten/
wegcategoriseringsplan

Plan voor wegen Heemstede 
ter inzage

In maart is begonnen met het opknappen 
van het riool onder de Javalaan, Cruquiusweg 
en Heemsteedse Dreef. De producent heeft 
een fout ontdekt bij de ‘kousen’ die aan de 
binnenkant van de rioolbuizen komen. De 
nieuwe voorraad kousen moet opnieuw 
worden gemaakt. Hierdoor loopt het werk 
enige vertraging op. Het werk start weer 
vanaf begin juli. Tot aan de bouwvak wordt 
eerst gewerkt aan de Cruquiusweg en daarna 
de Heemsteedse Dreef. Na de bouwvak 
wordt het werk aan de Sportparklaan en 
Javalaan afgemaakt. Medio september is naar 
verwachting het project afgerond. De actuele 
planning komt op de gemeentelijke website 
heemstede.nl/rioolwerk.

Vanaf 1 juli online 
bekendmakingen 
leidend
Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische 
publicaties (Wep) in werking. Vanaf dat 
moment zijn de officiële publicaties via de 
landelijke website officielebekendmakingen.
nl leidend. Nu al publiceert de gemeente 
Heemstede daar bekendmakingen. Omdat 
dan deze online bekendmakingen leidend 
worden, gaan we vanaf 1 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.

Zonnepanelenactie
De installateurs van zonnepanelen uit 
uw regio organiseren samen een unieke 
groepsaankoop voor zonnepanelen. 
Wilt u vrijblijvend advies en een aanbod 
op maat voor zonnepanelen? Meld u 
aan voor de informatiebijeenkomst op 
woensdag 16 juni via actieheemstede.nl.

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede en Brijder Jeugd Preventie de 
gratis workshop In gesprek met je kind. In deze 
workshop bekijken we samen met ouders wat 
effectief is bij het praten met uw kind. 

Aanmelden
Ouders met kinderen in de leeftijd van 12 
tot 24 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. 
De workshop wordt online gegeven en start 
om 19.30 tot 21.30 uur. Stuur een mail naar 
preventie@brijder.nl onder vermelding van 
workshop ‘In gesprek met je kind’ om u aan te 
melden. Er is plek voor maximaal 16 ouders. 

Workshop In gesprek met je kind

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
raadsvergadering op 14 juni en 1 juli 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 Opening
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	

14 juni 2021

Bespreekpunten:
•	 Kadernota	2022-	2025

Na de algemene beschouwingen wordt de 
vergadering geschorst, en hervat op 1 juli 2021.

Overige punten:
•	 Lijst	van	Ingekomen	Stukken	

raadsvergadering van 14 juni en 1 juli 2021

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

Vergadering gemeenteraad 14 juni en 1 juli 2021

In	maart	2021	is	de	Quick	Scan	Lokale	
Democratie uitgezet onder inwoners, 
collegeleden, raadsleden en ambtenaren. 
Deze vragenlijst over de lokale democratie 
in Heemstede is in totaal door 569 personen 
ingevuld. Bekijk de uitkomsten via heemstede.
nl/lokaledemocratie.

Ga met ons in gesprek op 19 juni
Hoe we verder gaan met de uitkomsten 

Samen zijn we aan zet!

Annelies stroopt 
haar mouw op 

Planning werk aan riool
bespreken we met 
inwoners, raadsleden, 
collegeleden en 
ambtenaren in een 
bijeenkomst op 19 juni. 
We zoeken enthousiaste 
deelnemers om met ons mee te denken! 
Wilt u als inwoner of anders betrokkene bij de 
gemeente Heemstede meepraten? Stuur dan 
een mail naar lokaledemocratie@heemstede.nl.



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 buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen op een al vergunde ligplaats:
•	 Een	rood	met	grijze	polyester	boot,	in	de	

Glipper Zandvaart op ligplaats PAT023 

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 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.

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 25 mei 2021 het 
volgende voertuig aangetroffen:
•	 Patrijzenlaan,	ter	hoogte	van	nummer	19,	

een open dubbelassige aanhanger, Solide 
C2000 

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 

dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 9 
juni 2021 voorzien van een beschikking. 
De eigenaar krijgt tot en met 23 juni 2021 
de gelegenheid zijn aanhangwagen van 
de openbare weg te verwijderen. De 

aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer 
worden naar een andere plek op de openbare 
weg. Als de betreffende aanhangwagen 
binnen deze termijn niet is verwijderd, 
wordt deze 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 de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	92,	het	plaatsen	van	reclame,	

wabonummer 846318, ontvangen 30 mei 
2021

•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	27,	een	
opbouw op de garage/woonkamer en 
wijzigen voorgevel, wabonummer 845855, 
ontvangen 28 mei 2021

•	 Havenstraat	10,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw en een dakkapel op het voor- 
en achtergeveldakvlak, wabonummer 
844667, ontvangen 26 mei 2021

•	 Landzichtlaan	51,	het	realiseren	van	een	
inrit/uitweg, wabonummer 844678, 
ontvangen 26 mei 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	92,	het	plaatsen	van	reclame,	

wabonummer 846318, verzonden 3 juni 
2021

•	 Franz	Lehárlaan	31,	het	verbouwen	van	de	
carport naar een garage, wabonummer 
804524, verzonden 2 juni 2021

•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	
een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 803269, verzonden 3 juni 
2021

•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 815685, verzonden 3 juni 
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
•	 Cruquiusweg	27-27a,	vervangen	van	de	

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

•	 Glipperweg	67,	het	uitbreiden	van	de	
eerste verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 831870, ontvangen 1 mei 
2021

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

Niet verder in behandeling genomen 
aanvraag omgevingsvergunning
•	 Esso	tankstation	zuidzijde	Cruquiusweg,	

het plaatsen van een prefab unit voor 
onbemande verkoop tankshop artikelen, 
wabonummer 801702, ontvangen 9 maart 
2021. Deze aanvraag is niet verder in 
behandeling genomen. Besluit verzonden 1 
juni 2021.

•	 Glipperweg	92,	het	plaatsen	van	een	
haagondersteunende constructie, 
wabonummer 795436, ontvangen 27 
februari 2021. Deze aanvraag is niet 
verder in behandeling genomen. Besluit 
verzonden 4 juni 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’.

Verwijdering vaartuig op ligplaats

Verwijdering aanhangwagen

Omgevings-
vergunningen

Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen 
en -diensten. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft het voornemen om de 

volgende persoon per 5 mei 2021 ambtshalve 
uit te schrijven uit Nederland:
•	 A.L.	Daries,	geboren	04-07-1987,	

Heemsteedse Dreef 246

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen vier weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023 
548 58 68).

Uitschrijvingen Basisregistratie persoon (BRP)




