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Adresgegevens

Heemstede

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

Daarom maakt de gemeente de visie samen 
met inwoners, ondernemers en organisaties. 
Meepraten kan via een werkatelier. 

Op 7 Juni 2021 vond een werkatelier 
plaats waarin deelnemers zijn bijgepraat 
over wat er tot nu toe is gedaan, waar we 
staan en waar we naartoe werken. Tijdens 
het werkatelier zijn enkele dilemma’s en                                                                                                                                               
ambities besproken. De aanwezigen hebben 
aangegeven welke onderwerpen, dilemma’s of 
kansen nog in de Omgevingsvisie aan de orde 
moeten komen of meer aandacht moeten 
krijgen. 

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 We Helpen 
Heemstede op zoek naar vrijwilligers.

Boodschappenhulp gevraagd
Voor een mevrouw uit Heemstede zoeken we 
iemand die tijdelijk haar boodschappen kan halen. 
Helpt u haar?

Groene vingers gezocht
Komt u op een donderdag helpen tijdens de 
Tuindag van een verpleeghuis? Of wilt u liever 
op een andere dag bij oudere mensen thuis 
helpen met kleine tuinklusjes? Vraag dan naar de 
mogelijkheden.

Hapje, drankje en scrabbelen
Een mevrouw uit Heemstede is op zoek naar iemand 
die met regelmaat een gezellig potje scrabble wil 
spelen. Bent u ook een enthousiaste scrabblespeler? 
Misschien is het leuk om dan eens af te spreken!

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.

De Omgevingsvisie is voor 
iedereen belangrijk 

Vrijwilligers gezocht 

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. 

Wij zijn tijdens het werkatelier verrast door de 
hoeveelheid geleverde input. De geleverde 
input gebruiken we bij de verdere uitwerking 
van de Omgevingsvisie. Het kernteam 
Omgevingsvisie werkt momenteel een visie-
op-hoofdlijnen en verschillende scenario’s uit. 

Deze visie op hoofdlijnen en de scenario’s 
worden in november 2021 voorgelegd aan de 
raad.

Ga voor meer informatie over de 
Omgevingsvisie naar 
heemstede.nl/omgevingsvisie.

Steeds meer mensen zoeken hulp bij 
geldzorgen. Heemstede werkt daarom samen 
met de Nederlandse Schuldhulproute om 
inwoners met financiële problemen te helpen. 
Inwoners kunnen een online test doen op 
Geldfit.nl. Door korte vragen krijgt u inzicht in uw 
financiële situatie. De uitslag van de test bevat 
een persoonlijk advies en een overzicht van hulp 
die beschikbaar is in de gemeente. Mensen die 
liever bellen kunnen gratis gebruikmaken van 
telefoonnummer 0800-8115. Ondernemers in 
Heemstede kunnen terecht op geldfitzakelijk.nl.

Sinds 1 juli zit er statiegeld op kleine plastic 
flesjes. Per flesje wordt 15 cent statiegeld 
gerekend. Voor de grotere flessen blijft het 
25 cent. Inleveren kan in supermarkten, op 
treinstations, bij tankstations, via cateraars en 
misschien ook wel bij uw sportvereniging.
Op blikjes komt ook statiegeld. Maar dat is 
pas vanaf 31 december 2022. Beide stappen 
helpen om het zwerfafval terug te dringen en 
hergebruik van materialen te stimuleren.

Hulp bij financiële 
problemen 

Statiegeld

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaand 
persoon niet meer woont op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon per 5 mei 
2021 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

•	 A.L.	Daries,	geboren	04-07-1985,	
Heemsteedse Dreef 246 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 

Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

•	 Jaagpad,	ter	hoogte	van	de	Princes	
Beatrixschool, Esdoorn Ø 30-40 
cm, mechanische schade stam en 
zwamaantasting.

•	 Sumatrastraat,	naast	Timorstraat	23,	Sierappel,	
Ø 20-30 cm, dood.

•	 Celebesstraat,	naast	Timorstraat	39,	Sierpeer,	
Ø 20-30 cm, verwijderd door de brandweer in 
verband met calamiteit.  

•	 Joke	Smitlaan,	ter	hoogte	van	nr.	42/44,	
Goudberk, Ø 20-30 cm, beschadiging 
stamvoet en zwamaantasting.

•	 Joke	Smitlaan,	ter	hoogte	van	nr.	30,	
Goudberk, Ø 20-30 cm, dood door 
zwamvorming.

•	 Asterkade,	ter	hoogte	van	uitrit	garages,	
Moeraseik. Ø 0-20 cm, dood.

•	 P.C.	Hoofdkade,	tegenover	nr.	1,	Els,	Ø	60-70	
cm, kroonsterfte en bloeding.

•	 Laan	van	Insulinde,	tegenover	nr.	18,	
Lijsterbes,	Ø	0-10	cm,	dood.

•	 Von	Brucken	Focklaan,	tegenover	nr.	47,	Berk,	
Ø 0-10 cm, dood.

•	 Hugo	de	Grootlaan	ter	hoogte	van	nr.	1,	Berk,	
Ø 20-30 cm, onvoldoende doorrijhoogte 
stam door scheefstand.

•	 Beethovenlaan,	ter	hoogte	van	nr.	5,	Berk,	Ø	
0-10 cm, uitgebroken kroon.

•	 Huizingalaan,	ter	hoogte	van	nr.	5,	2	keer	
Lijsterbes,	Ø	0-10	cm,	kroonsterfte.

•	 Franz	Leharlaan,	achter	nr.	114,	Meelbes,	Ø	
40-50 cm, omgewaaid door storm.

•	 Rhododendronplein	/	Azalealaan,	Kerspruim,	
Ø 10-20 cm, stormschade.

•	 Dr.	Droogplein,	naast	Kastanjelaan	28,	Berk,	Ø	
10-20 cm, stormschade.

•	 Van	der	Waalslaan,	ter	hoogte	van	basisschool	
de Ark, Meelbes, Ø 20-30 cm, aanrijdschade.

•	 Kohnstamlaan,	ter	hoogte	van	nr.	1,	
Katzuraboom, Ø 0-10 cm, dood.

•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	Landgoed	
Berkenroede, Iep, Ø 30-40 cm, Iepenziekte. 
Reeds verwijderd.

•	 H.W.	Mesdaglaan,	ter	hoogte	van	nr.	20,	
Linde,	Ø	30-40	cm,	dood.

•	 Marga	Klompelaan,	tegenover	nr.	23	bij	
parkeerplaats, 2x Els Ø 30-40 cm, dood.

•	 Huizingalaan,	ter	hoogte	van	de	nummers	38,	
40 en 49, 3x Bolesdoorn, Ø 10-20 cm, dood.

Bovenstaande bomen worden verwijderd in het 
kader van noodzakelijk onderhoud. Heemstede 
is een groene gemeente, dat houden wij graag 
zo. De intentie is te herplanten, toegepast op 
een locatie die het beste kans biedt op een 
volwassen, volwaardige boom met goede 
gezondheid. Herplant wordt later in het jaar 
bepaalt. In principe op de huidige locatie. Indien 
niet mogelijk door kabels en leidingen en of 
voldoende ruimte worden de bomen herplant in 
de wijk of elders in de gemeente.
Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk 
handelen, waarop geen mogelijkheid tot 
bezwaar is.

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)

Vervanging gemeentelijke bomen 

Vervanging gemeentelijke boom 
•	 Rembrandtlaan,	ter	hoogte	van	nr.	

32,	Linde	Ø	50-60	cm,	bliksemschade,	
korst houtskoolzwam en verminderde 
bladzetting. Boom is reeds gekapt in 
verband met groot verhoogd risico op 
breuk. Herplant op de locatie wordt later dit 
jaar bepaald.

Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.



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
•	 Cruquiusweg	126,	het	optrekken	van	de	

voorgevel, wabonummer 864355, ontvangen 
28 juni 2021

•	 Dr.	Schaepmanlaan	63,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 866509, ontvangen 30 juni 
2021

•	 Els	van	Roodenlaan	11,	het	wijzigen	van	
een kozijn in de voorgevel, wabonummer 
867464, ontvangen 2 juli 2021

•	 Fresialaan	20,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
863892, ontvangen 28 juni 2021

•	 Groenendaalkade	1,	het	afwijken	van	het	
bestemmingsplan ten behoeve van verhuur 
van de woning voor Airbnb, wabonummer 
865531, ontvangen 29 juni 2021

•	 H.W.	Mesdaglaan	15,	een	constructieve	
wijziging, wabonummer 864051, ontvangen 
28 juni 2021

•	 Heemsteedse	Dreef	274,	interne	
constructieve wijzigingen en het plaatsen 
van een dakloggia, wabonummer 867506, 
ontvangen 2 juli 2021

•	 Jacob	van	Ruisdaellaan	22,	uitbouw	aan	de	
voorgevel en uitbreiden eerste verdieping, 
wabonummer 868051, ontvangen 4 juli 2021

•	 Linge	85,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	op	
het voorgeveldakvlak en vervangen op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 864683, 
ontvangen 29 juni 2021

•	 Sportparklaan	6,	renovatie	clubhuis	(R.C.H),	
wabonummer 864664, ontvangen 28 juni 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	ter	hoogte	van	nr.	80	en	

binnenterrein, de ontwikkeling van een 

VOMAR supermarkt met een ondergrondse 
parkeerkelder, een magazijn en 9 
appartementen, wabonummer 801446, 
verzonden 9 juli 2021

•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	123,	het	plaatsen	
van een fietsenoverkapping in de voortuin, 
wabonummer 859721, verzonden 7 juli 
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’.




