
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Op woensdag 16 september om 11.00 uur start 
de 5e editie van de regionale Participatiemarkt.
Dit jaar vanwege corona volledig online via 
diverse sociale media. Alle 60 deelnemende 
organisaties presenteren zich via een korte 
videopitch. Zij zijn actief met wijkwerk, 
dagbesteding, vrijwilligerswerk, opleidingen & 
cursussen, werkstages en betaald werk.

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem opent 
de markt met aansluitend enkele interviews. 

Deze livestream wordt uitgezonden op de 
facebookpagina van Gemeente Haarlem 
en gedeeld op de facebookpagina van 
Heemstede.

De Participatiemarkt is een initiatief van 
Pasmatch, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, 
en de gemeenten Zandvoort, Haarlem, 
Heemstede en Bloemendaal. Kijk voor 
uitgebreide informatie op 
www.participatiemarkthaarlem.nl 

Gezocht: jongeren die 
willen meedenken 
over chatten met 
Centrum van Jeugd en 
Gezin Heemstede
Medewerkers van het Centrum van Jeugd 
en Gezin (CJG) in Heemstede willen graag 
met uw zoon, dochter of leerling in gesprek 
over wat er leeft in de wereld van jongeren, 
themaonderwerpen en welke taal jongeren 
gebruiken. We denken zelf dat chatten een 
goede manier zou kunnen zijn. De meeste 
jongeren doen dit dagelijks met elkaar 
bijvoorbeeld via WhatsApp, Tik Tok of via 
gameplatforms. 

Om dit zeker te weten, zijn we een werkgroep 
‘Chatten’ gestart. Voor deze werkgroep zoeken 
wij jongeren tussen de 11 en 18 jaar die met 
ons willen meedenken over hoe de nieuwe 
chatfunctie van het Centrum Jeugd en Gezin 
eruit moet zien. Het doel van deze chatfunctie 
is op een andere manier in contact komen met 
jeugdigen. Maar ook met ouders en verzorgers 
om op een snelle en laagdrempelige manier 
vragen te kunnen te beantwoorden over 
allerlei levensgebieden.
Denkt u dat uw zoon, dochter of leerling het 
leuk vindt om het CJG Heemstede hiermee 
te helpen? Hij of zij is van harte welkom op 
dinsdag 22 september om 16.00 uur bij 
de informatiebijeenkomst in het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. 

Aanmelden en meer informatie
Stuur voor 22 september de aanmelding voor 
de bijeenkomst per e-mail naar Nathalie Brakel-
Mariee via n.brakel-mariee@heemstede.nl of 
bel 06 55 38 59 64.
Is uw zoon, dochter of leerling jonger dan 16 
jaar? Vergeet dan niet schriftelijke toestemming 
te geven.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	16,	het	wijzigen	van	de	

gevelpui, verplaatsen van de entree, 
wabonummer 678578, ontvangen 27 
augustus 2020

•	 J.R.	Thorbeckelaan	119,	het	uitbreiden	van	
de badkamer op de 1e verdieping en gelijk 
trekken met de rest van de voorgevel, 
vervangen kozijn voordeur en bijbehorend 
raam, wabonummer 678545, ontvangen 

 26 augustus 2020
•	 Franz	Lehárlaan	109,	het	vervangen	van	

een garagedeur, wabonummer 676572, 
ontvangen 24 agustus 2020

•	 Franz	Lehárlaan	115,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 676357, ontvangen 
 24 agustus 2020
•	 Glipperweg	72,	nieuwbouw	woonhuis,	

wabonummer 677560, ontvangen 
 25 augustus 2020
•	 J.H.	Weissenbruchweg	13,	het	plaatsen	

van een nokverhoging/dakopbouw, 
wabonummer 677366, ontvangen 

 25 augustus 2020
•	 Laan	van	Insulinde	10,	het	plaatsen	van	een	

fietsenoverkapping, wabonummer 678908, 
ontvangen 27 augustus 2020

•	 Utrechtlaan	11,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw door middel van extra 
nok toevoegen, wabonummer 679813, 
ontvangen 28 augustus 2020

•	 Wakkerlaan	3,	het	uitbreiden	en	vernieuwen	
van de aanbouw, het vernieuwen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 676434, ontvangen 

 24 augustus 202
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Kennemeroord	23,	het	wijzigen	van	

de voorgevel, deel woonkamer wordt 
buitenruimte, wabonummer 662244, 
verzonden 3 september 2020

•	 Roerdomplaan	39,	46,	47,	het	plaatsen	van	
balkonbeglazing, wabonummer 675093, 

De afgelopen periode werden landelijk 
en in de regio onderzoeken gedaan naar 
de gevolgen die het coronavirus op de 
maatschappij heeft. De gemeente Heemstede 
wil ook de gevolgen voor de inwoners en 
ondernemers van Heemstede weten. 
Hoe heeft u de periode ervaren, hoe heeft 
de crisis uw leven beïnvloed en wat betekent 

dit voor u persoonlijk? De gemeente heeft 
onderzoeksbureau I&O Research gevraagd 
een peiling te houden onder inwoners en 
ondernemers.

Representatief beeld
Een willekeurig aantal inwoners en 
ondernemers krijgt een uitnodigingsbrief om 

een vragenlijst in te vullen. Daarnaast geeft de 
gemeente alle inwoners en ondernemers de 
kans hun ervaringen te delen. Van 11 tot en 
met 27 september kan iedereen de vragenlijst 
online invullen. Ga naar www.heemstede.nl/
coronamonitor en kies in het nieuwsbericht 
een link (afhankelijk van uw rol als inwoner of 
ondernemer).

Gemeente werkt samen met 
provincie in ondernemersonderzoek
Ook de provincie Noord-Holland onderzoekt 
wat de gevolgen zijn die het coronavirus 
op ondernemers heeft. De gemeente en 
de provincie hebben hun vragenlijsten 
samengevoegd en sturen ondernemers een 
gezamenlijke brief met vragenlijst.

Onderzoek over gevolgen coronavirus in Heemstede

Omgevingsvergunningen
verzonden 31 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
•	 Jacob	van	Campenstraat	53-55,	het	

verbreden van de gezamenlijke dakkapel 
van 2 woningen, wabonummer 643341, 
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.



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




