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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

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over Heemstede? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de gemeente. U ontvangt de nieuwsbrief 
maandelijks in uw mailbox. Meld u aan 
via heemstede.nl/nieuwsbrief

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

Voorkom huisinbraken in de 
zomervakantie

Zonnepanelenactie

Gezocht: koplopers 

Vanwege de coronamaatregelen bleven 
mensen veel meer thuis. Daardoor werd er 
minder ingebroken. Maar in de zomervakantie 
grijpen inbrekers weer hun kans.

Maak het inbrekers niet te 
makkelijk! 
Sluit ramen en deuren en licht uw buren in 
over uw vakantie. Zo kunnen zij een oogje in 
het zeil houden.

Met een gerust gevoel wonen? 
Met de gratis Veilig Wonen Scan ontdekt u of 
uw huis goed beveiligd is tegen inbraak. Doe 
de scan en ontdek in 10 vragen hoe veilig u 
woont via veiligwonenscan.nl.

De installateurs van zonnepanelen uit uw regio 
organiseren samen een unieke groepsaankoop 
voor zonnepanelen. Wilt u vrijblijvend advies 
en een aanbod op maat voor zonnepanelen? 
Meld u vóór 1 september 2021 aan via 
actieheemstede.nl.

Heemstede Duurzaam is op zoek naar 
huiseigenaren en ondernemers die zelf al 
veel hebben gedaan of die samen met de 
omgeving bezig zijn om meerdere woningen 

of bedrijven toekomstbestendig en misschien 
wel aardgasvrij te maken. Mail naar  
info@heemstededuurzaam.nl als u het leuk 
vindt om uw ervaring(en) te delen.

Abonneer u op nieuwsbrief via
heemstededuurzaam.nl

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

Hallo,  
wij zijn 
Heemstede 
Duurzaam

Uw gft afval wordt in de maand augustus wekelijks opgehaald. Kijk op de afvalkalender 
welke dag dat is: heemstede.nl/afval/groente-fruit-en-tuinafval-gft

Op 25 juni 2021 is het voertuig voorzien 
van een bestuursdwang. Daarnaast is er een 
schriftelijke aanzegging naar het adres van de 
kentekenhouder van het onderstaand voertuig 
gestuurd:

•	 Merk:	Opel,	type:	Corsa,	kenteken:	18-HT-SJ,	
ter hoogte van nummer 112-150.

Bovengenoemd voertuig is op 16 juli 2021 in 
opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn voer- of vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Hebt u 
vragen over deze publicatie, neem dan contact 
op met bureau Handhaving via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

•	 Spaarnzichtlaan,	ter	hoogte	van	nr.	2	hoek	
met de Binnenweg, Linde Ø 30-40 cm, 
tonderzwam aantasting aan de stamvoet 
en verminderde bladzetting. Boom is reeds 
gekapt i.v.m. 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.

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 het voornemen om de volgende persoon 
per 14 juli 2021 ambtshalve in te schrijven in 
Heemstede:
•	 B.C.	Draijer	–	Bakkenhoven,	geboren	
 28-03-1939, Melchior Bolstraplein 52

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen vier weken na plaatsing van 
deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-
5485868).

Verwijderd voertuig 
M. Vaumontlaan

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)

Vervanging 
gemeentelijke boom 

Uw etensresten 
mogen ook bij 
het GFT-afval

Bekijk

de scheidings-

wijzer in de 

Meerlanden-

appJa!



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
•	 Anton	Mauvestraat	1,	het	realiseren	van	een	

berging, wabonummer 868345, ontvangen 
5 juli 2021

•	 Esdoornlaan	10,	het	verhogen	van	de	nok,	
wabonummer 873744, ontvangen 9 juli 
2021

•	 Franz	Lehárlaan	15,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 872037, ontvangen 7 juli 
2021

•	 Glipper	Dreef	105,	gevelwijziging	voorgevel	
supermarkt + kleine uitbreiding voorgevel 
rechts,  wabonummer 868434, ontvangen 5 
juli 2021

•	 Korhoenlaan	22,	een	constructieve	
wijziging, wabonummer 872606, ontvangen 
7 juli 2021

•	 Leidsevaartweg	73,	restaureren	voormalig	
pompstation, wabonummer 869590, 
ontvangen 6 juli 2021

•	 Manpadslaan	7,	het	plaatsen	van	een	
dakraam en verplaatsen muur ten behoeve 
van een badkamer, wabonummer 869221, 
ontvangen 6 juli 2021

•	 Narcissenlaan	25	en	27,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
aanpassen dakkapel nr. 27, wabonummer 
873238, ontvangen 8 juli 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 César	Francklaan	61-183,	het	plaatsen	

van 2 vlaggenmasten (8 meter) bij 
appartementen, wabonummer 862179, 
verzonden 16 juli 2021

•	 Camplaan	25,	het	vergroten	van	
de bestaande dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 817959, 
verzonden 16 juli 2021

•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	101,	het	plaatsen	
van een garage, wabonummer 848580, 
verzonden 16 juli 2021

•	 Jacob	van	Ruisdaellaan	22,	uitbouw	aan	de	
voorgevel en uitbreiden eerste verdieping, 
wabonummer 868051, verzonden 16 juli 
2021

•	 Kerklaan	13,	het	verlengen	van	de	pergola	

aan de achterzijde en deze deels met 
glas bedekken, wabonummer 827245, 
verzonden 16 juli 2021

•	 Van	der	Waalslaan	33,	het	toevoegen	
van een opbouw in het midden van de 
school en een kleine uitbreiding naast de 
entree ten behoeve van een extra lokaal, 
wabonummer 842306, verzonden 13 juli 
2021

•	 Willem	Klooslaan	17,	een	uitbouw	aan	
de voorgevel ten behoeve van de entree, 
wabonummer 863431, verzonden 16 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	27,	een	

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

•	 Esdoornlaan	10,	het	verhogen	van	de	nok,	

wabonummer 873744, ontvangen  8 juli 
2021

•	 Hollandsdiep	31,	een	opbouw	op	de	
uitbouw ten behoeve van  vergroten 
1e verdieping, wabonummer 858240, 
ontvangen 17 juni 2021

•	 Valkenburgerplein	5	t/m	8	III,	wijzigen	pui	
hoofdentree van flatgebouw, wabonummer 
858461, ontvangen 17 juni 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
•	 Esdoornlaan	10,	het	verhogen	van	de	nok,	
wabonummer 873744, ontvangen  8 juli 2021

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




