
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 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 

Kijk voor alle info 
over corona op 

www.heemstede.nl/
corona

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Denkt u over 
zonnepanelen op 
uw dak? 
Volg donderdag 2 juli 20.00 uur een 
webinar over collectieve inkoop van 
zonnepanelen. Meer weten? Lees meer 
in een artikel in deze Heemsteder en kijk 
op www.wijmakenheemstede.nl.

Overlastspreekuur 
2 juli 
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 2 juli 
tussen 14.00 en 15.00 uur bellen met (023) 
569 88 83. Lees meer over buurtbemiddeling 
in Heemstede op www.meerwaarde.nl.

De natuur in? 
Wees alert op 
teken!
Het tekenseizoen is begonnen. Wie in het 
groen recreëert of werkt, loopt een verhoogd 
risico op een tekenbeet. En daarmee een 
verhoogd risico op de ziekte van Lyme. 
Controleer op teken na ieder bezoek aan 
bos- of duingebied. Maar ook in parken en 
speeltuinen kunnen teken voor komen.
De app ‘Nature Today’ waarschuwt wanneer u 
zich moet checken, maar laat ook zien wáár in 
Nederland je het meeste risico loopt op een 
tekenbeet. Download de app in de App Store 
of Google Play.

Afspraak aanvraag reisdocumenten 
voor kinderen nu mogelijk op 
woensdagmiddag
Heeft uw minderjarig kind een (nieuw) 
paspoort of identiteitskaart nodig? Bel voor 
een afspraak met de afdeling Publiekszaken 
van Heemstede via 14 023. Speciaal voor 

ouders met minderjarige kinderen hebben wij 
nu afspraakmogelijkheden gereserveerd op 
woensdagmiddagen. Kijk voor meer informatie 
op www.heemstede.nl/reisdocumenten

Nota participatiebeleid gemeente 
Heemstede 2020
Op 28 mei 2020 heeft de raad de Nota 
participatiebeleid gemeente Heemstede 2020 
(publicatienummer 2020-153778) vastgesteld. 

Wijziging Verordening leges 
Heemstede 2020
Op 28 mei 2020 heeft de raad besloten tot een 
wijziging van de Verordening leges Heemstede 

2020 (aanwijzen locatie voor 1 dag en 
voltrekken huwelijk of registreren partnerschap 
op die locatie) vastgesteld (publicatienummer: 
2020-151874). Deze wijziging (tabel onder 
1.3.9) is, met terugwerkende kracht, in werking 
getreden op 1 juni 2020.
U vindt de volledige bekendmakingen in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via 
www.heemstede.nl/bekendmakingen. 
Zoek op publicatienummer.

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
Heemsteedse Dreef bij 
Camplaan 25
• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 

Camplaan 25: 1 eik, Ø 10-20 cm. (boom 
staat op plek van reconstructie kruispunt, 
herplant in directe omgeving volgt in najaar 
2020-voorjaar 2021)

Direct-belanghebbenden kunnen 
tot en met 8 juli 2020 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 76. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Cloosterweg 30, het vergroten en isoleren 

van een dakkapel op achtergeveldakvlak, 
wabonummer 625608, ontvangen 9 juni 2020

• Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het plaatsen 
van een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 623749, ontvangen 7 juni 2020

• Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 623759, 
ontvangen 7 juni 2020

• Herenweg 40, het kappen van 3 bomen, 
wabonummer 627087, ontvangen 

 11 juni 2020
• Herenweg 129, het vergroten van een carport, 

wabonummer 624492, ontvangen 8 juni 2020
• Ir. Lelylaan 10, het plaatsen van een dakraam, 

wabonummer 623469, ontvangen 6 juni 2020
• L. van Wijkplein 15, het afwijken van het 

bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 624306, 
ontvangen 8 juni 2020

• M. Vaumontlaan 16, het uitbreiden van 
een woonhuis op het dakterras van de 1e 
verdieping, wabonummer 624307, ontvangen 
8 juni 2020

• Tegenover Heemsteedse Dreef, Havenstraat, 
Industrieweg, Van den Eijndekade, het 
herinrichten van de Haven, wabonummer 
624237, ontvangen 8 juni 2020

• Zandvoortselaan 10, het tijdelijk gebruiken 
van de tuin als terras (periode half jaar), 
wabonummer 627363, ontvangen 

 11 juni 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
• Amstellaan 4, het plaatsen van een dakkapel 

op het achtergeveldakvlak, vervangen 

voorgevelkozijnen en aanbrengen luifel, 
wabonummer 612987, verzonden 

 15 juni 2020
• Charlotte van Pallandtlaan 31, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 622153, verzonden 

 18 juni 2020
• Heemsteedse Dreef 177, diverse constructieve 

wijzigingen, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 601964, 
verzonden 17 juni 2020

• Johannes Vermeerstraat 18, het vergroten 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 603283, verzonden 

 19 juni 2020
• Javalaan 4A, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
617499, verzonden 17 juni 2020

• Raadhuisstraat 7, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 613058, verzonden 
15 juni 2020

• Valkenburgerlaan 9, het isoleren van dak 
uitbouw en daarop plaatsen van een buiten-
unit wabonummer 619518, verzonden 

 18 juni 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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
• Raadhuisstraat 30, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 607264, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 
16 juni 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
• Beatrixplantsoen 22, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 620313, ontvangen 2 juni 2020

• L. van Wijkplein 15, het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 624306, 
ontvangen 8 juni 2020

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

 23 april 2020
• Dr. Schaepmanlaan 2, het plaatsen van een 

entreepoort en tuinmuur, wabonummer 
605326, ontvangen 8 mei 2020

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
• L. van Wijkplein 15, het afwijken van het 

bestemmingsplan t.b.v verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 624306, 
ontvangen 8 juni 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
• Dr. Schaepmanlaan 2, het plaatsen van een 

entreepoort en tuinmuur, wabonummer 
605326, ontvangen 8 mei 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe regelgeving



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

Beschikking maatwerkvoorschriften Julianaplein 1
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op 
grond van artikel 3.131, vijfde lid van het 
Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op aan Heemstede Op Smaak/Binnenste 
Buiten, Julianaplein 1 te Heemstede. De 
maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen 
zonder een vetafscheider en slibvangput is 

toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer 
van afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 
25 juni tot 6 augustus 2020:
•	 bij	Omgevingsdienst	IJmond.	Hiervoor	kunt	

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
een telefonische afspraak maken via 

 (0251) 26 38 63
•	 via	www.odijmond.nl
•	 in	de	publiekshal	van	het	raadhuis	in	

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
13.00 uur. Dit kan alleen op afspraak 

 (zie www.heemstede.nl)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 6 augustus 2020 kunnen belanghebben-
den schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Heemstede. Bij spoedeisende belangen 
kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem 
(Zie ook Inzien, reageren, bezwaar maken).




