
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 september 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

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

Online aanvraag reisdocumenten en 
rijbewijzen nu ook via uw DigiD
Het is nu ook mogelijk online reisdocumenten 
en rijbewijzen aan te vragen. U start via 
www.heemstede.nl zelf de aanvraag op met 
behulp van uw DigiD. Ook de betaling vindt 
meteen plaats. Daarna maakt u online een 
afspraak voor de afronding van de aanvraag, 
zoals het inleveren van pasfoto’s en het 
afnemen van vingerafdrukken. U kunt ook 
online aangifte van geboorte doen met uw 
DigiD bij de gemeente waar uw kind geboren 
is. 

Een document aanvragen kan natuurlijk 
ook nog steeds in het gemeentehuis. 
Meer weten? Kijk op www.heemstede.nl

Gezinsondersteuner
Als vrijwilliger van Home Start Humanitas 
bezoek je voor de periode van een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen. 
Tijdens de coronaperiode ondersteun je hen 
via videoverbinding, telefoon en post. En als 
dit mogelijk is buiten op anderhalve meter 
afstand. Op 14 september start de training (6 
maandagochtenden), Meld je nog deze week 
bij ons aan!

Groene vingers
Voor een inwoonster van Heemstede zoeken 
we naar iemand die in de tuin het onkruid wil 
schoffelen. Ook moet er nog wat gesnoeid 
worden. Tuingereedschap is aanwezig, alleen 
de snoeischaar ontbreekt. Een kopje koffie 
staat klaar!

Arbeidscoaches voor 
Vluchtelingenwerk Heemstede
Als vrijwillige arbeidscoach bied je maatwerk 
aan vluchtelingen om de eerste stappen te 
zetten in de maatschappij richting werk of 
studie. Het gaat om één op één begeleiding, 
plaatsing naar vrijwilligerswerk, stages, 
opleiding, werkervaringsplaatsen of betaald 
werk. Je zoekt naar en benadert actief 
bedrijven, opleidingen en diverse instanties. 
Ook kun je helpen bij het opstellen van een 
CV of een sollicitatievoorbereiding. Interesse? 
Neem contact op!

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Vergaderingen raadscommissies 
september
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 8, 9 en 10 september 2020 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
U kunt de vergadering volgen via 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl

Agenda raadscommissie Samenleving 
8 september
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Lokale	steun	Kenter	Jeugdhulp	(A)
•	 Rapportage	Sociaal	Domein	2019	
 (Q1 t/m Q4) 
•	 Open	House	procedure	ambulante	

jeugdhulp (C) (Op verzoek van D66)
•	 Campagne	#500kinderen	
 (Op verzoek van D66)
•	 Ontwikkelingen	sociaal	domein	inclusief	

Paswerk en RegioRijder
•	 Ontwikkelingen	participatie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
9 september
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Concept	Regionale	Energiestrategie	Noord-

Holland Zuid (RES NHZ)
•	 Privacybeleid
•	 Werkplan	en	begroting	2021	

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
•	 Gesprek	over	criteria	ambtelijke	

samenwerking

•	 Regionale	energiestrategie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
10 september
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Verzoek	opheffen	geheimhouding	

informatie dossier Manpadslaangebied
•	 Verzoek	tot	opheffen	opgelegde	

geheimhouding advies ‘Gemeente 
Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ 
van externe jurist

•	 Herbenoemen	voorzitter,	tevens	
monumenten lid, van de Adviescommissie 
voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede

•	 Uitvoering	motie	It	giet	oan	
 (8 november 2019) 
•	 Beschikbaar	stellen	voorbereidingskrediet	

Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
•	 Overzicht	bouwprojecten
•	 Omgevingswet
•	 Actiepuntenlijst	
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens een commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Roerdomplaan	39,	46,	47,	het	plaatsen	van	

balkonbeglazing, wabonummer 675093, 
ontvangen 21 augustus 2020

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

Omgevings-
vergunningen

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




