
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 augustus 2020

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingtijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 -13.00 uur
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

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram
Doe mee aan verkiezing 
Duurzaamste Huis van Nederland
Trotse huiseigenaren in heel Nederland 
kunnen zich tot 8 september aanmelden 
voor de verkiezing via 
www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing. 
Alle huiseigenaren die hun woning hebben 
verduurzaamd, kunnen meedoen met de 
verkiezing. Staat uw woning nog niet op de 
website? Meld dan eerst uw woning aan als 
voorbeeld. Een deskundige jury neemt de 
inschrijvingen vervolgens door en kiest in 
verschillende categorieën een winnaar. De 
jurywinnaars worden bekend gemaakt op het 

feestelijke (mogelijk online) verkiezingsevent 
op 20 november 2020.
De Nationale Duurzame Huizen Route: een 
onafhankelijk platform waar huiseigenaren hun 
ervaringen met duurzaam bouwen en wonen 
delen. Zo zijn hun woningen een bron van 
inspiratie en informatie voor mensen die zelf 
aan de slag willen met hun huis. Huiseigenaren 
kunnen online vragen beantwoorden en hun 
woning tijdens de Duurzame Huizen Route 
op 31 oktober of 7 november aanstaande 
(mogelijk online) openstellen voor bezoekers.

Ben je op zoek naar een leuke nieuwe functie bij een werkgever waar je je volop 
kunt ontwikkelen? Houd onze LinkedIn-pagina en www.werkenbijheemstede.nl 

dan goed in de gaten!

Op dit moment kun je solliciteren op de functie als 

(online) communicatiemedewerker, controller AO/IC 
en een stageplek bij team communicatie.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	13,	het	plaatsen	van	een	

afzuigsysteem en plaatsen reclamebord, 
wabonummer 654685, ontvangen 

 21 juli 2020
•	 Claus	Sluterweg	2,	de	garagedeuren	

vervangen door een glazen pui, 
wabonummer 654563, ontvangen 

 21 juli 2020
•	 Frans	Lisztlaan	3,	constructieve	doorbraken,	

wabonummer 655256, ontvangen 
 22 juli 2020
•	 Ir.	Lelylaan	2-6,	het	plaatsen	van	een	tijdelijk	

stretchdoek/tent (oktober), wabonummer 
656912, ontvangen 23 juli 2020

•	 J.	Dixlaan,	vervangen	fiets	en	
voetgangersbrug, wabonummer 657464, 
ontvangen 27 juli 2020

•	 Julianaplein	1,	het	tijdelijk	plaatsen	van	een	
tent t.b.v. activiteiten voor inwoners 

 (01-07-2020 tot 01-10-2020), wabonummer 
656414, ontvangen 23 juli 2020

•	 Roerdomplaan	32,	het	plaatsen	van	
transparante en schuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 655244, ontvangen 

 22 juli 2020
•	 Van	Slingelandtlaan	15,	het	aanleggen	van	

een uitweg/inrit, wabonummer 655131, 
ontvangen 22 juli 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Bachlaan	27,	het	vergroten	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 639516, verzonden 

 28 juli 2020
•	 Bosboom	Toussaintlaan	64,	het	maken	van	

een poort in de tuinmuur, wabonummer 
641683,  verzonden 27 juli 2020

•	 Heemsteedse	Dreef	160,	het	uitbreiden	
van de badkamer op de 1e verdieping, 
wabonummer 610800, verzonden 

 28 juli 2020
•	 Herenweg	88,	het	kappen	van	een	

kastanjeboom en een eikenboom, 
wabonummer 652237,  verzonden 

 28 juli 2020
•	 Raadhuisplein	3,	verbouw/uitbreiding	van	

een woonhuis, wabonummer 611560, 
verzonden 30 juli 2020

•	 Wagnerkade	21,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis met een atelier, wabonummer 
614973, verzonden 28 juli 2020

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
•	 Zandvoortselaan	68,	het	plaatsen	van	

een dakopbouw, wabonummer 610501, 
ontvangen 18 mei 2020, reguliere 
procedure

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
•	 Binnenweg	27-31,	het	verbouwen	van	
 3 geschakelde winkelpanden en bouwen 

2 nieuwe bouwlagen ten behoeve van 
wonen, wabonummer 622118, ontvangen 

 4 juni 2020

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

Bekendmaking Wet milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op 
grond van artikel 3.131, vijfde lid van het 
Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op aan Bakstr Heemstede, gelegen aan 
Binnenweg 174 te Heemstede.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval 
geen nadelige gevolgen heeft voor de 
doelmatige werking van de voorzieningen 
voor het beheer van afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 6 augustus 
tot 17 september 2020:
•	 bij	Omgevingsdienst	IJmond.	Hiervoor	kunt	

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
telefonisch een afspraak maken.

•	 via	www.odijmond.nl
•	 in	de	publiekshal	van	het	raadhuis	in	

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 17 september 2020 kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende 
belangen kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon:	(0251)	26	38	63.	Fax:	(0251)	26	38	88.	
E-mail: info@odijmond.nl 

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 www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief



Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 13 augustus 2020 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

•	 20.00	uur		bezwaar	tegen	opgelegde	
voorschriften aan demonstraties bij de 
Bloemenhove kliniek (openbaar)

•	 21.00	uur		bezwaren	tegen	het	uitbreiden	
van een bovenwoning en het bouwen 

 van een bedrijfsruimte aan de 
 Raadhuisstraat 89 A (openbaar)

Dit	is	een	voorlopige	agenda.	De	defi	nitieve	
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeentebestuur.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Nieuwe regelgeving
Uitvoeringsregeling tijdelijke 
overbrugging liquiditeit/
continuïteit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen
Op 30 juni 2020 heeft het college de 
Uitvoeringsregeling tijdelijke overbrugging 
liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en 
overige maatschappelijke instellingen 
(publicatienummer 2020-196774) vastgesteld. 
Deze Uitvoeringsregeling is op 1 juli 2020 in 
werking getreden. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website www.heemstede.nl/bekendmakingen 
en zoek op publicatienummer. 

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 (griffi  erecht). 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

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




