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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

Overlastspreekuur 5 augustus

Haven naar verwachting dit 
najaar klaar

Drie redenen om deze 
zomer zonnepanelen 
te plaatsen 

Als inwoner van Heemstede kunt u met 
vragen over burenoverlast terecht bij een 
speciaal maandelijks spreekuur. Dit spreekuur 
vindt weer fysiek plaats in de Pleinzaal van 
het raadhuis. Het volgende spreekuur is op 
donderdag 5 augustus van 14.00 – 15.00 uur. 
BuurtBemiddeling, woningbouwcoöperaties, 
wijkagenten en de gemeente zijn hierbij 
vertegenwoordigd. Een buurtbemiddelaar 
geeft advies en bemiddelt tussen buren 
die overlast van elkaar ervaren en dit willen 
oplossen. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op meerwaarde.nl.

De haven van Heemstede ondergaat 
momenteel een grote opknapbeurt. 
Aan de kades langs de Heemsteedse Dreef, 
Havenstraat en Van den Eijndekade zijn 
inmiddels de palen geplaatst waarop steigers 
komen. Aan twee kanten van de haven, langs 
de Heemsteedse Dreef en de Havenstraat, komt 
nieuw groen: hier worden dit najaar bomen 
en onderbegroeiing geplant. Nu al is er in de 
haven een restaurant met terras. Verder wordt 
het straks naast het aanmeren van eigen boten 
ook mogelijk om een boot te huren. Zo moet 
de haven aantrekkelijk worden voor recreanten, 
toeristen en ondernemers. Het wordt een plek 
waar het langs en op het water goed toeven 
is. Overigens geldt in de haven in verband met 
het scheepsverkeer een zwemverbod.

Ligplaatsen boten
In de haven komen ook permanente 

ligplaatsen. Inwoners kunnen hierop 
inschrijven, ongeacht of ze bij de haven 
wonen of elders in Heemstede. De inschrijving 
voor een ligplaats start naar verwachting 
in augustus. De start wordt onder andere 
aangekondigd via de gemeentelijke website 
heemstede.nl en in deze krant. Hou deze 
gemeentepagina in De Heemsteder dus in de 
gaten.

Planning
Het was de bedoeling dat de haven in het 
tweede kwartaal van dit jaar klaar zou zijn. 
Deze planning heeft vertraging opgelopen 
door schaarste van bouwmaterialen en 
componenten, waardoor de levertijden langer 
zijn. Ook is aan de kade van de Industrieweg 
betonrot aangetroffen; het werk kan daar niet 
verder voordat deze kademuur is hersteld. Naar 
verwachting is de haven dit najaar klaar.

Ongeveer 1 op de 8 huishoudens in 
Nederland heeft inmiddels zonnepanelen. 
Eind 2020 lagen op ongeveer 1 miljoen 
huizen zonnepanelen. Hebt u nog geen 
zonnepanelen op uw dak? Op de website 
heemstededuurzaam.nl geven wij 3 redenen 
waarom u deze zomer nog zonnepanelen zou 
moeten plaatsen.

Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaande personen niet meer wonen 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 
personen per 22-07-2021 ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

•	 N.	Ansari,	geboren	20-05-2003,	
Overijssellaan 67

•	 K.R.	Cronie,	geboren	01-12-1988,	
 Kerklaan 61
•	 D.M.	Khalaf,	geboren	01-07-1940,	

Blekersvaartweg 42 A 1

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).

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Achterweg	5,	het	kappen	van	een	

kastanjeboom, wabonummer 877417, 
ontvangen 14 juli 2021

•	 Franz	Lehárlaan	149,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 877909, ontvangen 16 juli 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Anton	Mauvestraat	1,	het	realiseren	van	een	

berging, wabonummer 868345, verzonden 
20 juli 2021

•	 Achterweg	5,	het	kappen	van	een	
kastanjeboom, wabonummer 877417, 
verzonden 20 juli 2021

•	 Bronsteeweg	53,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het zijgeveldakvlak en het 

wijzigen van de hoofddraagconstructie 
op de begane grond in verband met de 
bouw van een vergunningsvrije aanbouw 
aan de achtergevel, wabonummer 861168, 
verzonden 21 juli 2021

•	 Franz	Lehárlaan	15,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 872037, verzonden 21 juli 
2021

•	 Fresialaan	20,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
863892, verzonden 21 juli 2021

•	 Heemsteedse	Dreef	274,	Interne	
constructieve wijzigingen en het plaatsen 
van dakloggia‘s, wabonummer 867506, 
verzonden 19 juli 2021

•	 Herenweg	129A,	nieuwbouw	woning,	
wabonummer 759806, verzonden 19 juli 
2021

•	 Herfstlaan	langs	Glipper	Dreef,	van	
Merlenvaart, Laan van Insulinde, het kappen 

van 4 populieren, wabonummer 691233, 
verzonden 21 juli 2021

•	 Narcissenlaan	25	en	27,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en aanpassen dakkapel Narcissenlaan 27, 
wabonummer 873238, verzonden 20 juli 
2021

•	 Schouwbroekerstraat	14,	het	plaatsen	van	
een dakopbouw, wabonummer 863326, 
verzonden 19 juli 2021

•	 Schouwbroekerstraat	16,	het	plaatsen	van	
een dakopbouw, wabonummer 863341, 
verzonden 19 juli 2021

•	 Valkenburgerplein	5	t/m	8	III,	wijzigen	pui	
hoofdentree van flatgebouw, wabonummer 
858461, verzonden 19 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’.

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



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’.




