
Bijeenkomst Actief in de lokale 
democratie
Zou u als inwoner een actieve rol willen spelen binnen de gemeente? En vraagt 
u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? 
Kom naar de informatieavond Actief in de lokale democratie en ontdek het! 
 
De informatieavond vindt plaats op 
maandag 5 juli om 19.30 uur in het 
gemeentehuis. De bijeenkomst wordt 
geopend door burgemeester Nienhuis die 
iets vertelt over de lokale democratie en 
welke mogelijkheden de gemeente biedt 
om hierin actief te worden. Vervolgens 
komen verschillende actieve inwoners aan 
het woord over hoe zij hun rol binnen de 
lokale democratie beleven. Na afl oop is er 
ruimte voor vragen.
 
Aanmelden kan via griffi  e@heemstede.nl. 

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

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 juni 2021

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

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

Abonneert u zich ook 
op de nieuwsbrief 
Heemstede Duurzaam?
Ga naar Heemstededuurzaam.nl/
nieuwsbrief om u aan te melden voor 
de nieuwsbrief Heemstede Duurzaam. 
U ontvangt dan maandelijks nieuws 
en tips over energiebesparing, 
subsidieregelingen, lokale producten en 
nog veel meer. 

Heemstede Duurzaam helpt bij het 
toekomstbestendig maken van onze 
gemeente, wijken, woningen en 
bedrijven. 

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.

Er was een grote ergernis aan de Dr. 
Schaepmanlaan; de groenstrook lag dagelijks 
bezaaid met hondendrollen. Het werd tijd voor 
actie! 

Dr. Schaepmanlaan is hondenpoepvrij
Buurtbewoners Nanda en Kirsten vertellen: 
“We zochten steun bij de gemeente, konden 
zij niet meer borden plaatsen? De gemeente 
wees ons op de mogelijkheid een initiatief in 
te dienen waar budget voor beschikbaar is. Er 
werden uiteindelijk teksten bedacht als “Liefde 
is... ook de poep opruimen” en leuke borden 
ontworpen. Op een verdwaalde drol na lijkt 
het te werken.” Lees het volledige verhaal op 
wijmakenheemstede.nl.

Heeft u een hond of laat u weleens een hond 
uit? Wees lief voor een ander en ruim de 
hondenpoep op. Zo houden we Heemstede 
schoon.

•	 Op	14	juni	2021	is	het	Besluit	van	de	
burgemeester tot het verlenen van 
mandaat aan toezichthouders van de 
gemeente Haarlemmermeer voor het 
handhaven van de quarantaineplicht uit 
artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke 
gezondheid (publicatienummer 2021-
190537) vastgesteld. 

•	 Op	22	juni	2021	is	het	Besluit	van	de	
burgemeester tot het plaatsen van 
camera’s in de openbare ruimte op 
basis van artikel 2:77 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Heemstede 
2021 (publicatienummer 2021-200749) 
vastgesteld. 

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

Verkeersbesluiten
•	 Drieherenlaan:	Het	instellen	van	

eenrichtingsverkeer op de Drieherenlaan 
met de borden C2 en C3. De volledige tekst 
van dit verkeersbesluit is gepubliceerd in 
de Staatscourant (publicatienummer 2021-
31582) 

•	 Raadhuisstraat:	Het	realiseren	van	een	
voetgangersoversteekplaats. De volledige 
tekst van dit verkeersbesluit is gepubliceerd 
in de Staatscourant (publicatienummer 
2021-33762)

Lees de volledige bekendmaking op overheid.nl 
of via heemstede.nl/bekendmakingen 
en zoek op publicatienummer. 

Nieuwe regelgevingen

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en 
bij M. Vaumontlaan te hoogte van huisnummer 
112-150:
•	 een	mintgroene	Opel	Corsa	met	kenteken	

18-HT-SJ.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig 

krijgt tot en met 9 juli 2021 de gelegenheid dit 
voertuig van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat het voertuig weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als het voertuig binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog 
steeds in een onvoldoende rijtechnische staat 
verkeert, wordt het voertuig 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 van het voertuig contact opnemen 
met bureau Handhaving om tegen betaling 
van de gemaakte kosten zijn voertuig terug te 
krijgen.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering voertuig M. Vaumontlaan



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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Hageveld	15,	realisatie	externe	stookruimte,	

wabonummer 808751, ontvangen 18 maart 
2021. Deze aanvraag omgevingsvergunning 
is ingetrokken, besluit verzonden 

 23 juni 2021
•	 Hollandsdiep	31,	een	opbouw	op	de	

uitbouw ten behoeve van vergroten 
1e verdieping, wabonummer 858240, 
ontvangen 17 juni 2021

•	 Hunzelaan	20,	het	plaatsen	van	een	
 dakkapel op het voor- en achtergeveldak-

vlak, wabonummer 859249, ontvangen 
 20 juni 2021
•	 Nicolaas	Beetslaan	9,	het	vervangen	van	

dakkapellen, het maken van een loggia op 
de 1e verdieping aan de achtergevel en 

het wijzigen van de hoofddraagconstructie, 
wabonummer 858715, ontvangen 

 18 juni 2021
•	 Valkenburgerplein	5	t/m	8	III,	wijzigen	pui	

hoofdentree van flatgebouw, wabonummer 
858461, ontvangen 17 juni 2021

•	 Van	den	Eijndekade,	Haven,	afwijken	
bestemmingsplan voor verhuur elektrische 
boten en 8 ligplaatsen, wabonummer 
844297, ontvangen 17 juni 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Franz	Lehárlaan	79,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-

nummer 852311, verzonden 21 juni 2021
•	 Landzichtlaan	51,	het	realiseren	van	een	

inrit/uitweg, wabonummer 844678, 
weigering omgevingsvergunning 
verzonden 22 juni 2021

•	 Ir.	Lelylaan	achter	nummer	2,	het	
doortrekken van het schelpenpad achter 
Slottuin, wabonummer 836028, verzonden 
24 juni 2021

•	 Roemer	Visscherplein	3,	het	vergroten	
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 853631 
verzonden 21 juni 2021

•	 Zandvoortselaan	2A,	het	plaatsen	van	
reclame, wabonummer 852476, verzonden 
21 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
•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	27,	een	

opbouw op de garage/woonkamer en 
wijzigen voorgevel, wabonummer 845855, 
ontvangen 28 mei 2021

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




