
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 juli 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 

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

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 www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

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

Op donderdag 2 juli is de burgemeester 
van 17.00 tot 18.00 uur live bij radiozender 
Haarlem105 om uw vragen te beantwoorden. 
Op beeld is dit te volgen via Facebook van 

gemeente Heemstede en Haarlem105. Tijdens 
de uitzending kunt u inbellen of via de chat 
vragen stellen. Vragen kunt u ook vooraf stellen 
via https://haarlem105.nl/livechat/ 

Vrijdagmiddag 26 juni ging burgemeester Astrid Nienhuis in gesprek met de jeugd bij de Bronsteevijver. 

Chau� eur Heemstede naar 
Hillegom en terug
Voor een mevrouw uit Heemstede zoeken 
we een chauff eur die haar zo af en toe van 
Heemstede naar Hillegom kan brengen en 
weer terug naar huis. Graag wil ze daar haar 
zieke man bezoeken. 

Online speelgoed verkopen
De Stichting Speelgoedbank Haarlem helpt 
kinderen die opgroeien in minimagezinnen 
aan educatief, creatief en uitdagend speelgoed. 
Helpt u ons speelgoed te verkopen via 
internet? We zien u graag!

Jeugdvoorlichting kinderrechten
Als vrijwillige jeugdvoorlichter geeft 
u gastlessen over kinderrechten aan 
leerlingen van de (basis)scholen in regio 
Haarlem-Hoofddorp. U benadert scholen 
en jeugdorganisaties en vertelt hen over 
de mogelijkheden. U krijgt hiervoor een 
training en ontvangt les-, promotie- en 
voorlichtingspakketten. De gastlessen vinden 
plaats op schooldagen.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Beatrixplantsoen 21, het plaatsen van een 

veranda in de achtertuin, wabonummer 
630435, ontvangen 16 juni 2020

• Bosboom Toussaintlaan 5, het optrekken van 
de zijgevel, het maken van een trapopgang 
naar de zolderverdieping en het plaatsen 
van dakkapellen op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 628139, ontvangen 12 juni 2020

• César Francklaan 41, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 633111, ontvangen 19 juni 2020

• Erasmuslaan 10, het plaatsen van 
zonnepanelen aan de gevel van de schuur, 
wabonummer 629232, ontvangen 15 juni 2020

• Fresialaan 29, het uitbreiden van het woonhuis 
aan de zijgevel, wabonummer 632989, 
ontvangen 19 juni 2020

• Herenweg 135, verwijderen deel uitbreidingen 
achtergevel van het woonhuis en plaatsen 
kozijn, wabonummer 629246, ontvangen 

 15 juni 2020
• Jan van Goyenstraat 25, uitbreiden woonhuis 

op de 1e verdieping met een berging en serre 
op het dak van een winkel, wabonummer 
630493, ontvangen 16 juni 2020

• Sportparklaan 8, het oprichten van een 
opblaasbare zaal t.b.v. zaalhockey MHC 
Alliance, jaarlijks in de winterperiode, 
wabonummer 634170, ontvangen 19 juni 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Beatrixplantsoen 22, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 620313, verzonden 26 juni 2020
• César Francklaan 41, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 633111, verzonden 

 25 juni 2020
• Heemsteedse Dreef 53, het uitbreiden van de 

kap aan de zijgevel, wabonummer 589638, 
verzonden 26 juni 2020

• Zandvoortselaan 10, het tijdelijk gebruiken 
van de tuin als terras (periode half jaar), 
wabonummer 627363, verzonden 25 juni 2020

• Binnenweg 1A, realisatie buitenruimte middels 
loggia, wabonummer 628958, ontvangen 

 15 juni 2020 Deze aanvraag is vergunningvrij, 
de werkzaamheden kunnen vergunningvrij 
worden uitgevoerd.

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
• Broeder Josephlaan 20, het plaatsen van een 

haagondersteunende constructie en het 
wijzigen van de voorgevel, wabonummer 
617944, ontvangen 28 mei 2020

• Wagnerkade 21, het uitbreiden van het 
woonhuis met een atelier, wabonummer 
614973, ontvangen 25 mei 2020

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

Wijs op reis naar 
het buitenland
Blijf op de hoogte van actuele 
reisadviezen van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Met de app BZ 
Reisadvies bent u altijd op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen in een land. 
Kijk ook op www.nederlandwereldwijd.nl.

Denkt u over zonne-
panelen op uw dak?
Volg donderdag 2 juli om 19.00 uur een 
webinar over collectieve aankoop van 
zonnepanelen. Lees meer in een artikel 
in deze Heemsteder en kijk op 
www.wijmakenheemstede.nl. Als u zich 
aanmeldt, ontvangt u een link voor de webinar.

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

Werk
aan de
weg 

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Ook in gesprek met de burgemeester? 



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’.




