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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

Verkeershinder door werk aan riool
Vanaf begin juli wordt het werk aan het 
riool voortgezet. Het werk lag stil nadat de 
producent een fout had ontdekt bij de ‘kousen’ 
die aan de binnenkant van de rioolbuizen 
komen. Tot aan de bouwvak wordt gewerkt aan 
de Cruquiusweg en daarna de Heemsteedse 
Dreef. Sportparklaaan en Javalaan volgen 
mogelijk na de bouwvak. Er wordt gestreefd 
om het hele project voor de bouwvak af te 
ronden. De actuele planning komt op de 
website heemstede.nl/rioolwerk.

Hinder
De werkzaamheden brengen enige hinder 
met zich mee voor verkeer en omwonenden. 

Weggebruikers krijgen te maken met 
verkeersmaatregelen op de Heemsteedse 
Dreef. Bij het werk komt de geur styreen 
vrij; deze stof is al snel te ruiken, ook bij zeer 
lage waarden. Advies aan omwonenden is 
ervoor te zorgen dat de watersloten (zoals 
zwanenhalzen) niet droog komen te staan. 
Zorg dus dat er door regelmatig gebruik van 
de kraan altijd een laag water achterblijft. 
Het uitharden van de ‘kousen’ kan niet worden 
onderbroken en daarom gaat het werk soms 
’s nachts door. Dit kan geluidshinder geven. 
Het streven is om de meest luidruchtige 
werkzaamheden overdag plaats te laten 
vinden. 

Denkt u mee over de 
lokale democratie?
In maart 2021 is de Quick Scan 
Lokale Democratie uitgezet onder 
inwoners, collegeleden, raadsleden en 
ambtenaren. De uitkomsten van deze 
vragenlijst bespreken we graag met u.

We zoeken enthousiaste 
deelnemers
De oorspronkelijke bijeenkomst op 
19 juni 2021 is niet doorgegaan. 
Daarom nodigen wij u uit om op 2 
september 2021 met ons in gesprek 
te gaan. We bespreken onder andere 
hoe we verder gaan met de uitkomsten 
van de vragenlijst. Dit doen we tijdens 
een bijeenkomst op 2 september van 
19.30 tot 22.00 uur op het raadhuis 
in Heemstede. Wilt u als inwoner of 
anders betrokkene bij de gemeente 
Heemstede meepraten? 
Stuur dan een mail naar 
lokaledemocratie@heemstede.nl.

Bekijk de uitkomsten van de 
Quick Scan online via 
heemstede.nl/lokaledemocratie.

De afgelopen maanden hebben veel 
Heemstedenaren elkaar geholpen. Dat was 
hard nodig, maar ook nu zijn er weer veel 
mensen die hulp nodig hebben. Daarom is 
WeHelpen Heemstede op zoek naar vrijwilligers.

Cultuurliefhebber voor 
ontmoetingsgroep De Oppeppers
Iedere dinsdag ontvangt Kennemerhart op 
Plein1 bezoekers die interesse hebben in kunst 
en cultuur. Er worden lezingen gehouden, 
gediscussieerd en musea bezocht. Als 
vrijwilliger gaat u samen met een professional 
op pad, ondersteunt u bij praktische zaken of 
zorgt u voor een goed gesprek.

Klusvrijwilliger voor kattentrap
Bent u handig? Wij zijn op zoek naar een 
vrijwilliger die een kattentrap kan aanpassen.

Stichting Knuff eldier zoekt 
vrijwilligers
Samen met uw aaibare knuff eldier gaat u 

Oproep: Vrijwilligers gezocht 

Inmiddels kunnen mensen die geboren 
zijn in de jaren tot en met 2003 
gevaccineerd worden. Zo ook Kevin, BOA 
in gemeente Heemstede: “Afgelopen 
jaar zien we dat Corona en de daarmee 
gepaarde maatregelen enorme impact 
heeft op iedereen, ook op ons werk als 
BOA’s. Wij zijn daarover veel in gesprek 
met inwoners en ondernemers. Ik neem 
een prik voor meer vrijheden, daar zijn 
we allemaal aan toe.” 

Meer informatie over vaccineren 
in Kennemerland op de website 
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

Kevin stroopt zijn 
mouw op 

bewoners bezoeken van zorgcentra in de 
regio Heemstede. Door het aaien en knuff elen 
van uw hond, kat, konijn, cavia of papegaai 
ervaren de bewoners veel plezier en geluk. U 
hoeft maar één uurtje per 3 á 4 weken langs te 
komen om veel mensen blij te maken!

Meer weten over het aanbod of 
hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen 
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail 
naar heemstede@wehelpen.nl. Kijk voor meer 
informatie op heemstede.wehelpen.nl. 

Voor alle vrijwilligerswerkzaamheden is het 
vanzelfsprekend dat er wordt gewerkt conform 
de RIVM richtlijnen.

Uw etensresten 
mogen ook bij 
het GFT-afval

Bekijk

de scheidings-

wijzer in de 

Meerlanden-

appJa!

Uw gft afval wordt in de zomer wekelijks opgehaald. Kijk op de afvalkalender 
welke dag dat is: heemstede.nl/afval/groente-fruit-en-tuinafval-gft

Bijeenkomst 5 juli
Op 5 juli aanstaande organiseert de 
gemeente een bijeenkomst in het teken 
van actief zijn binnen de lokale democratie. 
Wilt u inzicht krijgen in hoe u invloed 
kunt uitoefenen op besluitvorming 
in Heemstede? Of wilt u weten hoe u 
kunt meedenken over zaken die uw 
eigen leefomgeving beïnvloeden? Deze 
informatieve bijeenkomst is bedoeld voor 

iedereen die hierin geïnteresseerd is of 
nadenkt om actief te worden binnen de 
lokale democratie. Na afl oop is er ruimte 
voor vragen bij een kop koffi  e of thee. 
Meld u aan via griffi  e@heemstede.nl.

Waar: gemeentehuis Heemstede
Wanneer: 5 juli 2021
Tijd: 19.30 uur



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

Verwijdering vaartuig 
op ligplaats ZVK006
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen op een al vergunde ligplaats:
•	 Een	bruine	houten	boot,	in	de	zandvaart	op	

ligplaats ZVK006 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 2 juli 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.

Verwijderd vaartuig 
Zuider Buiten Spaarne
In onze publicatie van woensdag 2 juni 2021 
hebben wij de verwijdering aangekondigd van:
•	 Een	witte	polyester	boot,	in	de	Zuider	

Buiten Spaarne ter hoogte van Marisplein 
nummer 1. Uiteindelijke verwijdering tussen 
ligplaats TRK026/027.

Bovengenoemd vaartuig is op 17 juni 2021 in 
opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Fazantenlaan	39,	het	plaatsen	van	een	

opbouw op de bestaande berging, wabo-
nummer 853770, ontvangen 10 juni 2021

•	 Franz	Lehárlaan	79,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-
nummer 852311, ontvangen 8 juni 2021

•	 Glipper	Dreef	199B,	het	aanleggen	van	een	
glasvezelaansluiting voor Vodafone Ziggo, 
wabonummer 851356, ontvangen 

 7 juni 2021
•	 Narcissenlaan	25,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-
nummer 852869, ontvangen 8 juni 2021

•	 Prinsenlaan	99,	het	kappen	van	1	eik,	
wabonummer 854890, ontvangen 

 11 juni 2021
•	 Roemer	Visscherplein	3,	het	vergroten	

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 853631, 
ontvangen 9 juni 2021

•	 Zandvoortselaan	2A,	het	plaatsen	van	
reclame, wabonummer 852476, ontvangen 
8 juni 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	3A,	de	bestaande	dakopbouw	

verlengen op dakterras, wabonummer 
816021, verzonden 17 juni 2021

•	 Burgemeester	van	Lennepweg	48,	het	
aanleggen van een inrit/uitweg, wabo-
nummer 833547, verzonden 15 juni 2021

•	 Jozef	Israëlsplein	17,	het	uitbreiden	van	de	
tweede verdieping, de zolderverdieping 
aan de achtergevel en vergroten van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 828491, verzonden 

 14 juni 2021
•	 Roemer	Visscherplein	P+R	terrein,	het	

splitsen van de inrit en uitrit van het 
P+R	terrein	en	het	vervangen	van	de	
slagboominstallatie van station Heemstede-
Aerdenhout, wabonummer 833143, 
verzonden 15 juni 2021

•	 W.	Denijslaan	1,	de	inpandige	garage	
verbouwen tot een badkamer en 
slaapkamer en het plaatsen van een erker 

 met een kozijn aan de voorgevel, wabo-
nummer 835457, verzonden 15 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
•	 Bronsteeweg	38,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 841135, ontvangen 

 19 mei 2021
•	 Joh.	Rosenkrantzlaan	24,	het	uitbreiden	

van de 2e verdieping en uitbreiden 
zolderverdieping door middel van 
het optrekken van de achtergevel, 
wabonummer 824019, ontvangen 

 15 april 2021

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




