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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

Hoe houden we de markt aantrekkelijk, nu en 
in de toekomst? Hierover gingen medewerkers 
van de gemeente en wethouder Nicole 
Mulder vorige week op de weekmarkt op de 
Valkenburgerlaan in gesprek met bezoekers. 
Over het algemeen zijn de marktbezoekers 
positief en tevreden over het aanbod. Er 
zijn mooie gesprekken gevoerd en goede 
suggesties verzameld.

Geef ook uw mening
U kunt tot en met 20 
juni een korte online 
vragenlijst invullen over 
de weekmarkt. Onder 
de deelnemers verloten 
wij een lokaal marktpakket. Ga hiervoor naar 
heemstede.nl/marktvisie of scan de QR-code.

Marktvisie
De verzamelde suggesties en antwoorden 
op de online vragenlijst verwerken we 
in een marktvisie. Het opstellen van de 
marktvisie gebeurt in samenspraak met de 
marktkooplieden met een vaste standplaats, 

bezoekers en inwoners. Het is de bedoeling 
dat de marktvisie in september 2021 in 
de gemeenteraad wordt besproken en 
vastgesteld. Deze marktvisie vormt daarna de 
basis voor verdere besluiten en wijzigingen.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/marktvisie.

Wat vindt u van de markt?

Overlast campers 
We krijgen verschillende meldingen van 
overlast over geparkeerde campers in 
woonwijken op de openbare parkeerplaatsen. 
Goed om weer even te herinneren dat campers 
en caravans maximaal 3 dagen op een 
parkeerplek op de openbare weg mogen staan.

Pop-Up Podium 
bij Plein1
Plein1 organiseert op vrijdag 25 juni van 
13.00 tot 16.00 uur een Pop-Up Podium 
voor muzikanten. Het genre is ‘populair’ 
en de setting semi-akoestisch. Bent u 
amateurmuzikant en heeft u het plezier 
van muziek spelen voor anderen ook zo 
gemist de laatste tijd? Meld u dan aan! 
Neem voor 20 juni contact op met Rob 
Fokker via r.fokker164@gmail.com. Hij 
neemt graag de mogelijkheden met 
u door. Natuurlijk verloopt de middag 
volgens de richtlijnen van het RIVM.

Team Sportservice Heemstede organiseert 
voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar 
gratis workshops. Hierin staat sporten met 
leeftijdsgenoten centraal. Op het programma 
staat freestyle basketbal, voetbal skillz, 
kickboksen, archery tag, freerunning en BMX. 

Meedoen?
Stuur dan een e-mail naar Lisette van Dee 
via lvandee@teamsportservice.nl. Ga voor 
het programma en meer informatie naar 
teamsportservice.nl/heemstede.

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. 

Ga wijs op reis
Bekijk wat u moet regelen voor uw reis naar 
het buitenland en uw terugkomst in Nederland 
op de website wijsopreis.nl.

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.

Hondenpoep op straat is al jaren één van 
grootste ergernissen onder de inwoners van 
Heemstede. Daarom voert de gemeente 
de komende weken campagne tegen 
hondenpoep op zogenaamde ‘hotspots’. 

De meldingen van overlast door 
hondenpoep centreren zich het 
afgelopen jaar rond de Glipper Dreef, 
Staatsliedenbuurt, Geleerdenbuurt, Indische 
buurt, Provincienbuurt en de omgeving 
Kennemerduin. In deze buurten zijn de 
komende weken posters te zien met 
daarop de boodschap: ‘Houd Heemsteedse 
schoenen schoon, dat is gewoon!’.

Help ook mee. Heeft u een hond of 
laat u weleens een hond uit? Ruim 
de hondenpoep op. Zo houden we 
Heemsteedse schoenen schoon. 

Operatie Schone 
Schoenen (opnieuw) 
van start

Gratis workshops voor jongeren in 
Heemstede

Vanaf 1 juli online bekendmakingen leidend



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

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	101,	het	plaatsen	

van een garage met luifel, wabonummer 
848580, ontvangen 1 juni 2021

•	 Herenweg	129A,	nieuwbouwwoning,	
wabonummer 759806, ontvangen 1 juni 
2021

•	 J.	Israëlsplein	17,	het	uitbreiden	van	de	2e	
verdieping en de zolderverdieping aan de 
achtergevel en vergroten van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
828491, ontvangen 11 juni 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Marga	Klompelaan	25,	het	plaatsen	van	

een scootersafe, wabonummer 824124, 
verzonden 11 juni 2021

•	 Von	Brucken	Focklaan	47,	het	plaatsen	
van een geluidwerende erfafscheiding, 
wabonummer 841669, verzonden 8 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’.

Niet verder in behandeling genomen 
aanvraag omgevingsvergunning
•	 Beatrixplantsoen	22,	het	plaatsen	van	

een fietsenhok en een overkapping met 
zonnepanelen, wabonummer 810330, 
ontvangen 22 maart 2021, reguliere 
procedure. Deze aanvraag is niet verder in 
behandeling genomen. Besluit verzonden 
11 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’.

Omgevings-
vergunningen

Vervanging 
gemeentelijke boom
Jozef Israëlsplein, ter hoogte van huisnummer 
13: 1 Linde Ø 50-60 cm, zware wortelschade 
aan de stamvoet in combinatie met zwam 
aantasting, boom is reeds gekapt in verband 
met groot verhoogd risico op breuk. 
Herplanting op de locatie wordt later dit jaar 
bepaald.

Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Nieuwe regelgeving: Diversen
•	 Op	11	mei	2021	heeft	het	college	van	

Heemstede, evenals het college van 
Bloemendaal op 4 mei 2021, het Besluit van 
de colleges van de gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Informatie 
Technologie 2015 (publicatienummer 2021-
29931) vastgesteld. Deze wijzigingen zijn 
met terugwerkende kracht per 1 januari 
2021 in werking getreden. Lees de volledige 
bekendmaking in de Staatscourant op 
overheid.nl of via onze website heemstede.
nl/bekendmakingen en zoek op 
publicatienummer. 

•	 Op	25	mei	2021	heeft	het	college	het	
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 

2021 Heemstede (publicatienummer 2021-
178486) vastgesteld. 

•	 Op	25	mei	2021	heeft	het	college	het	Intern	
Controleplan 2021 (publicatienummer 
2021-178435) vastgesteld. 

•	 Op	27	mei	2021	heeft	de	raad	het	Besluit	
wijziging Verordening materiële en 
financiële gelijkstelling onderwijs gemeente 
Heemstede 2021 (publicatienummer 2021-
182381) vastgesteld. Deze wijziging is met 
terugwerkende kracht per 20 april 2021 in 
werking getreden. 

•	 Op	27	mei	2021	heeft	de	raad	de	
Afvalstoffenverordening Heemstede 
2021 (publicatienummer 2021-182358) 
vastgesteld. Deze verordening is met 

terugwerkende kracht vanaf 27 mei 2021 in 
werking getreden. Artikel 20 treedt pas op 1 
januari 2022 in werking.

•	 Op	1	juni	2021	heeft	het	college	de	
Uitvoeringsregeling Corona herstelsubsidie 
winkelgebieden Heemstede 2021 
(publicatienummer 2021-178452) 
vastgesteld. Deze regeling is op 1 juni 2021 
(met terugwerkende kracht) in werking 
getreden. 

Lees de volledige bekendmakingen in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer. 

Vergadering gemeenteraad 24 juni 2021
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 24 juni 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 24 juni 2021
•	 Vragenuur	raadsvergadering	24	juni	2021

Bespreekpunten:
•	 Bestemmingsreserve	corona	en	raming	

uitgaven bestemmingsreserve corona 
 2021-2025
•	 Overeenkomst	komgrens	Cruquiusweg	

(N201)
•	 Jaarverslag	2020	en	Begroting	2022	GR	

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
•	 Voorstel	voor	verduurzamen	eigen	

gebouwen jaarschijf 2021
•	 Voorstel	uitvoering	geven	aan	twee	

aangenomen moties met betrekking tot afval
•	 Geagendeerd	onder	voorbehoud	van	

voldoende voorbereiding in cie RUI 
 21 juni 2021

•	 Verstedelijkingsstrategie	Metropoolregio	
Amsterdam

•	 Geagendeerd	onder	voorbehoud	van	
voldoende voorbereiding in cie RUI 

 21 juni 2021
•	 Ontwerp-omgevingsvergunning	en	

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Herenboerderij,	Cruquiusweg	45a

•	 Geagendeerd	onder	voorbehoud	van	
voldoende voorbereiding in cie RUI 

 21 juni 2021
•	 Vaststellen	Verordening	Starterslening	

gemeente Heemstede 2021
•	 Geagendeerd	onder	voorbehoud	van	

voldoende voorbereiding in cie RUI 
 21 juni 2021

Hamerpunten:
•	 Vaststellen	jaarstukken	2020	gemeente	

Heemstede
•	 Voorjaarsnota	2021	
•	 Participatieplan	zon	op	parkeerterrein	

sportpark Groenendaal
•	 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)

•	 Wijziging	Gemeenschappelijke	regeling	
Werkvoorzieningsschap ZuidKennemerland 
(Paswerk)

•	 Ontwerpbegroting	2022	Participatiebedrijf
•	 Intrekken	Verordening	loonkostensubsidie	

Participatiewet Heemstede 2015

Overige punten:
•	 Procesnotitie	maatschappelijk	debat	

jaarwisseling en vuurwerk(overlast)
•	 Lijst	van	Ingekomen	Stukken	

raadsvergadering van 22 april 2021
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

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.




