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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

Pride Amsterdam vindt dit jaar 
(vooral online) plaats van 31 juli 
tot en met 8 augustus. Door 
gezamenlijk de regenboogvlag te 
hijsen, laten we zien dat we streven 
naar een samenleving waarin 
iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht 
afkomst, seksuele geaardheid of 
identiteit. En waarin iedereen zich 
geaccepteerd en veilig voelt.

Biedt iemand een vergoeding om uw 
bankrekening te gebruiken? Doe het niet. Dit 
kan ernstige gevolgen hebben. Laat daarom 
nooit iemand anders gebruik maken van uw 
rekening. Ook niet in noodgevallen of als u 
er een beloning voor krijgt. Vooral jongeren 
komen wel eens in de verleiding.

Toch slachtoff er geworden? 
Lees wat u kunt doen als u wordt misbruikt als 
geldezel op slachtoff erhulp.nl/gebeurtenissen/
fraude/geldezel. 

Iedereen mag 
zichzelf zijn

Wees geen ezel!

Duurzaamheidskrant teruglezen?
De Duurzaamheidskrant Heemstede is onlangs bij zo’n 11.000 huishoudens in Heemstede 
door de brievenbus gegaan. Hebt u ‘m toch gemist of wilt ‘m nog eens online teruglezen? 
Dat kan! Ga naar heemstededuurzaam.nl

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 etensresten 
mogen ook bij 
het GFT-afval

Bekijk

de scheidings-

wijzer in de 

Meerlanden-

appJa!

Wijziging inzameldagen Meerlanden
De inzameldagen voor uw afval zijn per 1 augustus gewijzigd. 
Kijk op de online afvalkalender op meerlanden.nl voor de inzameldagen.

Gft-afval
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

Heemstede

Heemstede

Vervanging 
gemeentelijke bomen
• Esdoornkade, ter hoogte van nr. 10 hoek 

aan de waterkant, Japanse sierkers Ø 50-60 
cm, scheur in de stamvoet. Boom is reeds 
gekapt in verband met groot verhoogd 
risico op breuk. Herplant op de locatie 
wordt later dit jaar bepaald.

• Marga Klompélaan in het bosplantsoen 
naast nr. 8, Zomereik Ø 40-50 cm, gevaar 
voor de omgeving in verband met zware 
plakoksel die open staat. Deze boom wordt 
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 de beste kans biedt op een 
volwassen, volwaardige boom met goede 
gezondheid. Herplant wordt later in het 
jaar bepaald. 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.

Jaarmarkt
Op 2 augustus 2021 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging WCH voor het houden 
van een jaarmarkt op de Binnenweg en 
Raadhuisstraat op 29 augustus 2021 van 
11.00 tot 17.00 uur (onder voorbehoud van 
eventuele coronamaatregelen).

Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven het 
weggedeelte van de kruising Raadhuisstraat/
Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/
Koediefslaan af te sluiten tussen 06.00 en 19.00 
uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.



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’.

Omgevingsvergunningen

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp-
omgevingsvergunning herenboerderij ter inzage
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede zijn voornemens mee te werken 
aan het vestigen van een herenboerderij in 
de aanwezige stal Cruquiusweg 45a en op 
de aangrenzende weilanden en hiervoor 
een omgevingsvergunning te verlenen. De 
ontwerp-omgevingsvergunning ligt nu ter 
inzage. Deze vergunning is onder meer nodig 
omdat de boomgaard, de akkerbouw, de 
tunnelkas en het mobiele kippenhok niet 
passen in het geldende bestemmingsplan 
‘Herziening Landgoederen en Groene 
Gebieden’. De gemeenteraad heeft voor dit 
project een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) afgegeven. 

Ontwerp-omgevingsvergunning 
en VVGB ter inzage 
Burgemeester en wethouders delen 
hierbij mee dat met ingang van 
donderdag 12 augustus 2021 de ontwerp-
omgevingsvergunning en ontwerp-VVGB met 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter 
inzage liggen. 

Waar kunt u de documenten inzien?
De ontwerp-omgevingsvergunning en 
ontwerp-VVGB kunt u digitaal inzien op 
heemstede.nl en ruimtelijkeplannen.
nl (plannummer NL.IMRO.0397.
OVherenboeren-0101).  

De ontwerpen zijn ook in te zien in de 
publiekshal van het raadhuis tijdens 
openingstijden (zie heemstede.nl)

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar 
maken? 
Van donderdag 12 augustus tot en met 
woensdag 22 september 2021 kunt u 
mondeling of schriftelijk zienswijzen 
over de ontwerp-VVGB en ontwerp-
omgevingsvergunning indienen. Schriftelijke 
zienswijzen stuurt u naar burgemeester en 
wethouders van Heemstede, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. 

Voor het mondeling indienen van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met één van 
onderstaande contactpersonen.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge 
zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet 
worden op welke onderdelen van de ontwerp-
omgevingsvergunning en/of ontwerp-VVGB 
de zienswijze betrekking heeft.

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Ruimtelijk Beleid:
• de heer G. Klaassen via (023) 548 57 65 
• de heer B. ter Haak via (023) 548 57 66 
• of per e-mail: gemeente@heemstede.nl 

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Haringvlietplantsoen 16, het vergroten 

van de dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 881410, ontvangen 23 juli 2021

• M. Bolstraplein 10, uitbreiding vlonder met 1 
meter, wabonummer 880437, ontvangen 

 21 juli 2021
• Binnenweg 1A, het wijzigen van 

gevelreclame, wabonummer 880469, 
ontvangen 21 juli 2021. De aangevraagde 
activiteit is vergunningvrij. Voor deze 
aanvraag is geen omgevingsvergunning 
nodig. Besluit verzonden 28 juli 2021.

• Professor Asserlaan 1, het realiseren van een 
dakopbouw op de voormalige praktijkruimte, 
wabonummer 879263, ontvangen 20 juli 2021

• Raadhuisplein 3, het aanleggen van een 

uitweg/uitrit, wabonummer 881874, 
ontvangen 25 juli 2021

• Watertoren 2, vernieuwen dakbedekking 
van het pomphuis van de watertoren, 
wabonummer 878656, ontvangen 

 19 juli 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Nicolaas Beetslaan 9, het vervangen 

van dakkapellen, het maken van een 
dakloggia op de eerste verdieping aan 
de achtergevel en het wijzigen van de 
hoofddraagconstructie, wabonummer 
858715, verzonden 2 augustus 2021

• Cruquiusweg 126, het optrekken van 
de voorgevel, wabonummer 864355, 
verzonden 29 juli 2021

• Els van Roodenlaan 11, het wijzigen van 
een kozijn in de voorgevel, wabonummer 
867464, verzonden 27 juli 2021

• Franz Lehárlaan 149, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 877909, verzonden 30 juli 
2021

• Glipperweg 67, het uitbreiden van de 
eerste verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 831870, verzonden 27 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
• Manpadslaan 7, het plaatsen van een 

dakraam en verplaatsen muur ten behoeve 
van een badkamer, wabonummer 869221, 
ontvangen 6 juli 2021

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

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

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




