
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 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

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

Herdenking capitulatie Japan
Zaterdag 15 augustus
Op 15 augustus 1945 kwam met de capitulatie van Japan een officieel einde aan de Tweede 
Wereldoorlog. Daarmee stopte ook de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-
Indië. De herdenking van de Japanse capitulatie bij het raadhuis van Heemstede vormt op 
zaterdag 15 augustus het sluitstuk van de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid. Dit gebeurt 
met een korte ceremonie die om 12.30 uur begint, op het plein voor het raadhuis. Vanwege 
de coronamaatregelen gaat het om een kleinschalige bijeenkomst zodat de 1,5 meter goed 
gewaarborgd blijft. Daarom worden met name inwoners die zelf, of van wie de ouders indertijd 
geïnterneerd zijn geweest in een jappenkamp, hiervoor van harte uitgenodigd.

Vlaggen op 15 augustus
Het is voor het eerst dat de gemeente op 
15 augustus stil staat bij de Japanse capitulatie. 
Het is niet de bedoeling dat er grote drukte 
ontstaat bij de herdenkingsceremonie, vandaar 
dat met name 1e en 2e generatie-slachtoffers 
van de jappenkampen worden uitgenodigd. 
Maar burgemeester Astrid Nienhuis nodigt alle 
inwoners van harte uit op hun eigen manier 
en eigen moment stil te staan bij het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Dat kan door de 
hele dag de vlag uit te hangen en Heemstede 
zo op zaterdag 15 augustus rood-wit-blauw te 
kleuren.

Programma zaterdag 15 augustus, locatie: plein voor het raadhuis
Samen met de deelnemers is het volgend programma samengesteld:
12.00 uur Ontvangst
12.30 uur Aanvang herdenkingsceremonie, met achtereenvolgens:
 Welkomstwoord door burgemeester Astrid Nienhuis
 Toespraak mevrouw Wanda Dondorp (spreekt als directeur Pedagogisch 
 en Psychologisch Centrum Heemstede namens cliënten) 
 Ceremoniële groet veteranen
 Kranslegging
 1 minuut stilte
 Toespraak mevrouw Berthe Korvinus (was in de Tweede Wereldoorlog 
 geïnterneerd in een jappenkamp)
 Toost op de vrijheid
Circa 13.10 uur Afsluiting

Samen zwerfafval ruimen
Een priknik-Foodbox voor de eerste 50 aanmeldingen!

Combineer zwerfafval opruimen met een 
gezinspicknick en maak er een heuse 
priknik van! De gemeente houdt de 
openbare ruimte dagelijks schoon maar 
uw hulp bij het schoonmaken van onze 
omgeving is van harte welkom. 

Zwerfafval
Mede door de corona-crisis ziet u her en 
der verdwaalde mondkapjes en plastic 
handschoenen op straat. Ook is er meer 
zwerfafval dat ontstaat door illegaal bijplaatsen 
van (grof en rest)afval naast openbare 
containers. Verder zoeken meer mensen 
de rust en ruimte op in de buurt en laten 
(onbedoeld) zwerfafval achter in de natuur. 
Zwerfafval is storend, slecht voor het milieu en 
kost veel geld en tijd om op te ruimen.

Help mee zwerfafval prikken en 
geniet meteen van een heerlijke lunch
Extra hulp is welkom! Daarom bieden de 
Gemeente Heemstede en de FOODBOX 
met De Smaak van Heemstede de eerste 50 
aanmeldingen een picknick box aan. Deze 
bestaat uit een lunch voor 2 volwassenen en 2 
kinderen tjokvol lokale heerlijkheden. Per gezin 

ontvangt u een gratis set met hulpmiddelen, 
zoals afvalgrijper, handschoenen groot en klein, 
een veiligheidshesje en vuilniszak.. Meldt u zich 
voor 18 augustus 9.00 uur aan via h.lankveld@
heemstede.nl onder vermelding van 
‘Zwerfafvalactie’. De eerste 50 aanmeldingen 
ontvangen op dinsdag 18 augustus bericht 
of zij tot de 50 gelukkige gezinnen horen met 
een FOODBOX. Op woensdag 19 augustus 
haalt u vanaf 12.00 uur in het gemeentehuis de 
zwerfafvalset op, al dan niet met de FOODBOX, 
de smaak van Heemstede.

Meer informatie?
Kijk op www.wijmakenheemstede.nl

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Borneostraat	20,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 657592, 
ontvangen 27 juli 2020

•	 Brederolaan	18,	het	vergroten	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 660884, ontvangen 

 30 juli 2020
•	 Cruquiusweg	130,	het	uitbreiden	van	

het woonhuis op de 1e verdieping, 
wabonummer 659027, ontvangen 

 28 juli 2020
•	 Frederik	van	Eedenplein	42,	het	plaatsen	

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak 
en vergroten dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 661137, 
ontvangen 31 juli 2020

•	 Herfstlaan	3,	het	kappen	van	10	bomen;	
zomereik, witte paardenkastanje, 
zwarte den, moseik, zoete kers, spar, 
3ratelpopulieren en een ruwe berk, 
wabonummer 5485740, ontvangen 

 30 juli 2020
•	 Raadhuisstraat	30,	het	plaatsen	van	reclame,	

wabonummer 659510, ontvangen 
 29 juli 2020
•	 Reggelaan	14,	nieuwbouw	van	een	

bungalow met kelder, wabonummer 
660854, ontvangen 31 juli 2020

•	 W.	Denijslaan	4,	het	plaatsen	van	een	
fietsenoverkapping, wabonummer 659818, 
ontvangen 29 juli 2020

•	 Zernikelaan	31,	de	entree	van	de	woning	
wijzigen, wabonummer 660774, ontvangen 
31 juli 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Alberdingk	Thijmlaan	54,	het	maken	van	een	

doorbraak tussen keuken en woonkamer, 
wabonummer 645720, verzonden 

 3 augustus 2020
•	 Franz	Leharlaan	103,	het	vervangen	van	

de garagedeur, wabonummer 643250, 
verzonden 3 augustus 2020

•	 Jan	van	Goyenstraat	25A,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis op de 1e verdieping met een 
berging en serre op het dak van een winkel, 
wabonummer 630493, verzonden 

 7 augustus 2020
•	 Julianaplein	1,	het	tijdelijk	plaatsen	van	een	

tent t.b.v. activiteiten voor inwoners 
 (01-07-2020 tot 01-10-2020), wabonummer 

656414, verzonden 7 augustus 2020
•	 Roerdomplaan	32,	het	plaatsen	van	

transparante en schuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 655244, verzonden 

 3 augustus 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
•	 Van	der	Waalslaan	34,	het	plaatsen	van	

een dakopbouw, wabonummer 643260, 
ontvangen 5 juli 2020

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
•	 Van	der	Waalslaan	34,	het	plaatsen	van	

een dakopbouw, wabonummer 643260, 
ontvangen 5 juli 2020

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

De gemeente gaat de komende weken 
8 nieuwe ligplaatsen voor pleziervaartuigen 
aanleggen aan de Wagnerkade. U kunt 
vanaf 17 augustus via de website uw 
interesse kenbaar maken. Bewoners 
van de Componistenwijk krijgen bij 
toewijzen voorrang op andere inwoners 

in Heemstede. Als er meer inschrijvingen 
zijn dan beschikbare plaatsen dan wordt er 
geloot door een notaris. 

Kijk voor het inschrijfformulier en de 
voorwaarden op www.heemstede.nl en 
zoek op ‘ligplaatsvergunning’.

Nieuwe ligplaatsen Wagnerkade



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

Melding bomenkap
In het kader van Vervangingsplan oude 
populieren in Heemstede (collegebesluit juni 
2018) worden de volgende bomen gekapt 
(voor alle bomen geldt herplant op locatie:

•	 Parkeerterrein	Watertorenpark.	2x	Populus	
italica ‘ Nigra’, 60-70 cm. van 2-3 bomen. 
Deze bomen worden verwijderd i.v.m. 
sterfte na inspectie.

•	 Ir.	Lelylaan	t.h.v.	nr.	17.	Robinia	speudoacacia	
‘Bessoniana’, 30-40 cm.

•	 Amer	7.	Alnus	Glutinosa,	50-60	cm.
•	 Amer	12.	Alnus	Glutinosa,	50-60	cm
•	 Amer	16.	Alnus	Glutinosa,	50-60	cm.
•	 Kadijk	15.	Alnus	Glutinosa,	50-60	cm.
•	 Sportparklaan,	sportpark	langs	de	Ringvaart.	

3x Alnus Glutinosa, 20-30 cm
•	 Ringvaartlaan	t.h.v.	nr.	4,	sportpark.	
 Betula pendula, 10-20 cm.
•	 J.P.	Strijboslaan	t.o.	nr.	23;	
 Alnus cordata 30-40 cm.




