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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

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

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

Wijzigingen Nederlandse 
identiteitskaart
Vanaf 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Deze ID-
kaart heeft 2 vingerafdrukken van de kaarthouder en een QR-code met het burgerservicenummer 
(BSN).

Gaat u deze zomer op vakantie naar het buitenland? 
Controleer dan de geldigheidsdatum van uw paspoort of identiteitskaart. Is die datum (bijna) 
verlopen, maak dan een afspraak met de afdeling Publiekszaken om het document te vervangen. 
Ga hiervoor naar heemstede.nl/afspraak.

De afgelopen weken zijn we in gesprek 
gegaan met inwoners en geïnteresseerden 
over de toekomst van de weekmarkt op de 
Valkenburgerlaan. Zo konden ze een online 
vragenlijst over de markt invullen. Deze 
vragenlijst is maar liefst 219 keer ingevuld. 
We hebben veel positieve en enthousiaste 
reacties ontvangen. Onder de deelnemers 
van de vragenlijst is een marktpakket verloot, 
met als winnaar Heemstedenaar Alexander 
Slag: “We mogen blij zijn met zo’n mooie en 
gezellige markt als Heemstede. 35 jaar bestaan, 
wie kan dat nou zeggen?”. Hij was blij zijn 
input te mogen leveren en was overweldigd 
door het mooie samengestelde pakket van de 
marktondernemers: “Echt overweldigend. We 
zijn er erg blij mee”.

We verwerken de antwoorden en uitkomsten 
in een marktvisie. De marktvisie wordt na de 
zomer in de gemeenteraad besproken en 
vastgesteld. Deze marktvisie vormt daarna de 
basis voor verdere besluiten en wijzigingen.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/marktvisie. 

Heemstedenaren 
positief over weekmarkt

Cameratoezicht 
Schollevaarlaan
Na vele meldingen van jeugdoverlast rond 
de speelvoorziening in de Schollevaarlaan 
is er op 29 juni 2021 een camera geplaatst. 
Deze camera biedt de politie en gemeente 
tot en met oktober 2021 toezicht op de 
speelvoorziening. Na deze periode vindt een 
evaluatie plaats over de inzet van de camera. 
De beelden worden maximaal 4 weken 
bewaard en daarna automatisch vernietigd 
tenzij deze voor een specifi ek onderzoek 
moeten worden veiliggesteld.

Wilt u overlast actief blijven melden? 
Dat kan via 0900-8844. Het is belangrijk dat u 
dit blijft doen.

Bel of mail gerust
Heeft u nog vragen over de inzet van het 
cameratoezicht, dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente Heemstede via 14 023 of 
gemeente@heemstede.nl.

Sinds kort kunnen gezinnen in Heemstede die 
overbelast zijn een beroep doen op stichting 
Buurtgezinnen. Een nieuw initiatief gebaseerd op 
een oude gedachte: opvoeden doen we samen. 

Hoe werkt het? 
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) 
worden gekoppeld aan een warm en stabiel 
gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen 
kinderen wat extra liefde en aandacht en 
worden ouders even ontlast. Er zijn nog 
steungezinnen nodig, dus meld u gauw aan op 
buurtgezinnen.nl.

Steungezinnen gezocht

Nieuwe regelgevingen
- Op 24 juni 2021 heeft de raad de 

Verordening starterslening Heemstede 
2021 (publicatienummer 2021-213533) 
vastgesteld. Deze verordening is op 1 juli 
2021 in werking getreden. De Verordening 
Starterslening gemeente Heemstede 2017 is 
hiermee vervallen. 

- Op 29 juni 2021 heeft het college de 
Beleidsregels om te anticiperen op de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
Heemstede 2021 (publicatienummer 2021-
213539) vastgesteld. Deze beleidsregels zijn 
op 1 juli 2021 in werking getreden.

- Op 29 juni 2021 heeft het college het 
Havenreglement (publicatienummer 2021-
213428) vastgesteld. Dit Havenreglement 
treedt op 13 juli 2021 in werking. 

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

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015
Op 24 juni 2021 heeft de raad de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015 
ingetrokken. Deze Verordening is vanaf 1 juli 2021 vervallen. Lees voor meer informatie het raads-
besluit op de website gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/
24-juni/20:00/Raadsvoorstel-Verordening-Starterslening-gemeente-Heemstede-2021-1.pdf. 

Intrekking 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

Omgevingsvergunningen

Verwijdering fietswrakken

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Cesar Francklaan 61-183 (Spaarnelicht), het 

plaatsen van 2 vlaggenmasten (8 meter), 
wabonummer 862179, ontvangen 23 juni 
2021

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen van 
een fietsoverkapping in voortuin, wabo-
nummer 859721, ontvangen 21 juni 2021

- Hageveld 15, realisatie stookruimte, wabo-
nummer 861721, ontvangen 23 juni 2021

- Herfstlaan 3, het kappen van 3 bomen, 
wabonummer 860901, ontvangen 22 juni 
2021

- Herfstlaan 3, het verwijderen van een 
coniferenhaag van +/- 35 meter lang en +/- 
12 meter hoog ten behoeve van renovatie 
plantsoen en renovatie muur, wabonummer 
862329, ontvangen 24 juni 2021

- Schouwbroekerstraat 14, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 863326 
ontvangen 25 juni 2021

- Schouwbroekerstraat 16, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 863341, 
ontvangen 25 juni 2021

- Vrijheidsdreef, het plaatsen van 
speeltoestellen, wabonummer 853486, 
ontvangen 9 juni 2021

- Willem Klooslaan 17, een uitbouw aan 
de voorgevel ten behoeve van de entree, 
wabonummer 863431, ontvangen 25 juni 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 38, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-
nummer 841135, verzonden 29 juni 2021

- Cesar Francklaan 23, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-
nummer 842865, verzonden 28 juni 2021

- Cesar Francklaan 25, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-
nummer 842875, verzonden 28 juni 2021

- Cruquiusweg 27-27a, vervangen van de 
kozijnen voorgevel 1e verdieping van het 
pand, wabonummer 825499, verzonden 

 29 juni 2021
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 164, het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 817081, verzonden 28 juni 
2021

- Glipper Dreef 199B, het aanleggen van een 
glasvezel aansluiting, wabonummer 851356, 
verzonden 30 juni 2021

- Herfstlaan 3, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 860901, verzonden 30 juni 
2021

- Herfstlaan 3, het verwijderen van een 
coniferenhaag van +/- 35 meter lang en +/- 
12 meter hoog ten behoeve van renovatie 
plantsoen en renovatie muur, wabonummer 

862329, verzonden 30 juni 2021
- Jacob de Witstraat 21, het uitbreiden van 

een woning op de begane grond en 1e 
verdieping, het vergroten van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
826258, verzonden 29 juni 2021

- Leidsevaartweg 45, het wijzigen van de 
bestemming agrarisch naar de bestemming 
wonen en tuin, wabonummer 831989, 
verzonden 28 juni 2021

- Marisplein 5, het verbouwen en uitbreiden 
van het clubhuis KR&ZV ‘Het Spaarne’ 
op de verdieping ten behoeve extra 
sportfaciliteiten, wabonummer 815881, 
verzonden 29 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
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het plaatsen van 

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

-  Fazantenlaan 39, het plaatsen van een 
opbouw op de bestaande berging, wabo-
nummer 853770, ontvangen 10 juni 2021

-  Narcissenlaan 25, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-

nummer 852869, ontvangen 8 juni 2021
-  Nicolaas Beetslaan 9, het vervangen van 

dakkapellen, het maken van een loggia 
op het dak van de 1e verdieping aan 
de achtergevel en het wijzigen van de 
hoofddraagconstructie, wabonummer 
858715, ontvangen 18 juni 2021

-  Van den Eijndekade, Haven, afwijken 
van het bestemmingsplan voor verhuur 
elektrische boten en 8 ligplaatsen in de 
haven, wabonummer 844297, ontvangen 
26 mei 2021

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
- Van den Eijndekade, Haven, afwijken 

van het bestemmingsplan voor verhuur 
elektrische boten en 8 ligplaatsen in de 
haven, wabonummer 844297, ontvangen 
26 mei 2021

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 53: een 
groene damesfiets, merk Ranger

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 68: een 
zwarte damesfiets, merk Popal

- Binnenweg, ter hoogte van 15: een zwarte 
damesfiets, merk Union

- Binnenweg, ter hoogte van 61: een groene 
damesfiets, merkloos

- Binnenweg, ter hoogte van 108: een 
zwarte damesfiets, merkloos, een blauwe 
herenfiets, merk Gazelle, een groene 
damesfiets, merk Champion Tour, een 
zwarte damesfiets, merk Lifetime, een witte 
kinderfiets, merk Cortina

- Oosterlaan, ter hoogte van 2: een zwarte 
herenfiets, merk Romet

- Koediefslaan , ter hoogte van 1: een witte 
damesfiets, merk Pelikaan, een zwarte 
damesfiets, merk Vogue

- Van der Horstlaan, ter hoogte van 62: een 
blauw/grijze herenfiets, merk Sparta

- Godfried Bomanslaan, ter hoogte van 1: een 

zwarte damesfiets, merk Limit, een zwarte 
damesfiets, merk Gazelle

- Cruquiusweg, ter hoogte van halte 
Cruquiusweg: een rode damesfiets, merk 
Batavus, een zwarte damesfiets, merk BSP, 
een groene damesfiets, merk Gazelle, een 
zwarte damesfiets, merkloos

- Wipperplein, ter hoogte van 10: een brons/
zwarte damesfiets, merk Gazelle

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van halte 
Wipperplein: een paarse damesfiets, merk 
Sparta

- Julianaplein, ter hoogte van 1: een wit/
groene damesfiets, merk Union, een zwarte 
damesfiets, merk Ranger

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van halte 
Julianaplein: een grijze damesfiets, merk 
Batavus, een zwarte kinderfiets, merkloos, 
een groene damesfiets, merk Cortina, een 
blauw/zilveren herenfiets, merk Giant

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een groene herenfiets, merk Gazelle, een 
paarse damesfiets, merk Giant, een zwarte 
damesfiets, merk Union

- Van lijndenlaan, ter hoogte van 22: een 
zwarte herenfiets, merk Alpina, een 
paarse damesfiets, merk MGI, een zwarte 

damesfiets, merk Vogue
- Sparrenlaan, ter hoogte van restaurant 

Groenendaal: een zwarte damesfiets, merk 
Cumberland

- Matthijs Vermeulenlaan, ter hoogte van 1: 
een zwarte herenfiets, merk B-Twin, een 
grijze damesfiets, merk Livingstone, een 
grijze herenfiets, merk Raleigh

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 8: een 
grijze damesfiets, merk Altra, een zwarte 
damesfiets, merk Batavus, een zwarte 
damesfiets, merkloos, een zilveren 
herenfiets, merk Itek, een paarse damesfiets, 
merk RIH, een blauwe herenfiets, merk 
Gazelle

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 12: een 
blauw/grijze damesfiets, merk Limit

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 34: een 
zwarte damesfiets, merk Batavus

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 62: een 
blauw/grijze herenfiets, merk Sparta

- Zandoorter Allee, ter hoogte van 3: een 
zwarte herenfiets, merk Sparta, een zwarte 
damesfiets, merk Cortina, een zwarte 
damesfiets, merkloos

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 169: een 
groene damesfiets, merkloos

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 179: een 
zwarte damesfiets, merk Gazelle

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 127: een 
zwarte herenfiets, merk Spirit, een zwarte 
kinderfiets, merk RockRider

- Willem Klooslaan, ter hoogte van halte 
Koediefslaan: een groene herenfiets, merk 
Rivel

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 21 juli 2021 de gelegenheid hun fiets van 
de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert. 
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets 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 zijn fiets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.




