
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 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

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Vergadering 
gemeenteraad 
24 september

Enquête via digipanel loopt tot 20 september
Hoe viert Heemstede de 
jaarwisseling? 
De gemeente Heemstede zet het digipanel 
in om inwoners vragen te stellen over 
de jaarwisseling. Al enige jaren is er in 
Nederland een discussie over het afsteken 
van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De 
gemeenteraad van Heemstede heeft in 
januari aangegeven een maatschappelijk 
debat over het afsteken van vuurwerk te 
willen starten. Het digipanel is de eerste 
stap in dialoog met de inwoners.

Digipanel
Hoe vieren inwoners, van jong tot oud, de 
jaarwisseling? Hoe denkt u/denk jij over een 
vuurwerkverbod voor delen van Heemstede 
of de gehele gemeente? En is er behoefte aan 
een alternatieve invulling zoals een centrale 
vuurwerk-/lichtshow of een ander (muziek)
evenement? 
De vragenlijst kan nog ingevuld worden tot en 
met 20 september 2020. 

Nog geen lid van het digipanel? 
Als u zich aanmeldt via www.heemstede.nl/
digipanel ontvangt u de enquête daarna. 

LET OP: het kan zijn dat de mail in uw spam-
map terecht komt. Geef in dat geval de 
afzender van de mail aan als een vertrouwde 
afzender. Dan komt een volgende uitnodiging 
niet meer in de spam. 

Uitkomsten
De uitkomsten van het digipanel worden door 
het college aangeboden aan de gemeenteraad 
en kunnen als basis dienen voor een dialoog 
met inwoners over de invulling van de 
jaarwisseling in Heemstede. 

Senioren vaak slachto�er van 
babbeltrucs aan de deur
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. 
Ze bellen bij je aan, spreken je op straat aan 
of bellen je op. Zogenaamd namens de bank, 
de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek 
voor hun kind. Eenmaal binnen worden op 
die manier elk jaar vele mensen van hun 
bezittingen beroofd.

Waar moet je op letten aan de deur?
•	 Doe	niet	zomaar	de	deur	open	voor	een	

onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een 
kierstandhouder om de deur op een kier te 
kunnen zetten.

•	 Laat	nooit	een	onbekende	binnen	en	sluit	
de deur als je binnen iets gaat halen.

•	 Pin	nooit	zomaar	aan	de	deur	als	je	niet	zelf	
iets hebt besteld waarvan je weet dat je het 
moet afrekenen.

•	 Geef	je	pinpas	nooit	uit	handen.	Ook	niet	

als iemand je op die manier aanbiedt om te 
helpen bij het pinnen. Pin ook niet wanneer 
iemand anders de betaalautomaat wil 
vasthouden. Op die manier kan iemand 
mogelijk meekijken met je pincode.

Wees voorbereid. Kijk op 
maakhetzeniettemakkelijk.nl bij Senioren 
en veiligheid>Babbeltrucs

Zaterdag 19 september
Samen zwerfafval ruimen in Heemstede 
tijdens World Clean Up Day 
Op zaterdag 19 september is het World Cleanup 
Day. Op deze grootste wereldwijde opruimactie 
van het jaar gaan we samen met ruim 180 
landen de planeet een grote schoonmaakbeurt 
geven. Dit jaar wordt World Cleanup Day in 
Nederland georganiseerd door Plastic Soup 
Foundation en NederlandSchoon.

De gemeente en Meerlanden houden dagelijks 
de openbare ruimte schoon, maar wat extra 
hulp bij het schoonmaken van onze omgeving 

is natuurlijk welkom. Daarom stelt Heemstede 
weer hulpmiddelen ter beschikking om op een 
veilige manier zwerfafval op te ruimen. 
Op vrijdag 18 september kunt u tussen 11.00 
en 13.00 uur bij het gemeentehuis terecht voor 
een afvalgrijper, veiligheidshesje, handschoenen 
en vuilniszakken. Gaat u met een groep groter 
dan 4 personen op pad? Meld u dan aan via 
h.lankveld@heemstede.nl onder vermelding 
van ‘Zwerfafvalactie World Clean Up Day’ Kijk op 
wijmakenheemstede.nl voor meer informatie. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Johannes	Vermeerstraat	32,	een	constructieve	

wijziging in de achtergevel van de woning, 
wabonummer 683021, ontvangen 

 4 september 2020
•	 Jacques	Perklaan	8,	het	plaatsen	van	een	

haagondersteunenende constructie, 
wabonummer 681946, ontvangen 

 2 september 2020
•	 Rijnlaan	62,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
683170, ontvangen 6 september 2020

•	 Schollevaarlaan	23,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 681750, ontvangen 

 2 september 2020
•	 Spaarnzichtlaan	35,	het	vervangen	van	een	

zadeldak voor een mansardedak om een 
extra verdieping te creëren , wabonummer 
682586, ontvangen 3 september 2020

•	 Spoorplein	12,	het	plaatsen	van	een	extra	
raam in de zijgevel, wabonummer 680644, 
ontvangen 31 augustus 2020

•	 Tooropkade	5	en	6,	het	vergroten	van	
een (geschakelde) dakkapel op het 
voorgeveldakvlak , wabonummer 682552, 
ontvangen 3 september 2020

•	 Troelstralaan	56,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak , 
wabonummer 682725, ontvangen 

 4 september 2020
•	 Zandvoortselaan	174,	het	bouwkundig	

splitsen van een woonhuis, wabonummer 
681248, ontvangen 1 september 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Franz	Lehárlaan	59,	het	uitbreiden	van	het	

woonhuis aan de voorgevel, wabonummer 
636939, verzonden 14 september 2020

•	 Franz	Lehárlaan	115	GB17,	het	vervangen	
van een garagedeur, wabonummer 676572, 
verzonden 7 september 2020

•	 Frederik	van	Eedenplein	42,	het	plaatsen	
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak 
en vergroten op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 661137, verzonden 8 
september 2020

•	 Glipper	Dreef	196,	renoveren	en	constructieve	
wijzigingen in woonhuis, wabonummer 
664078, verzonden 9 september 2020

•	 Jacques	Perklaan	8,	het	plaatsen	van	
een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 681946, verzonden 

 11 september 2020
•	 J.H.	Weissenbruchweg	13,	het	plaatsen	

van een nokverhoging/dakopbouw, 
wabonummer 677366, verzonden 

 9 september 2020
•	 L.	van	Wijkplein	15,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan t.b.v. verhuur van een 
kamer van het woonhuis voor Bed & 
Breakfast, wabonummer 624306, verzonden 

 8 september 2020
•	 Jacob	van	Campenstraat	53	+	55,	het	

verbreden van de gezamenlijke dakkapel 
van 2 woningen, wabonummer 643341, 
verzonden 11 september 2020

•	 Raadhuisstraat	30,	het	plaatsen	van	reclame,	
wabonummer 659510, verzonden 

 9 september 2020
•	 Tooropkade	5	+	6,	het	vergroten	van	

een (geschakelde) dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 682552, 
verzonden 11 september 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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
•	 Binnenweg	125,	het	plaatsen	van	

lichtreclame, wabonummer 663228, 
weigering omgevingsvergunning 
verzonden 7 september 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’.



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

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 24 september 2020 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
Voor publiek is de vergadering live te volgen op 
internet via gemeentebestuur.heemstede.nl. 

Op de agenda
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	24	

september 2020

Vergadering gemeenteraad 24 september 2020
Bespreekpunten
•	 Concept	Regionale	Energiestrategie	
 Noord-Holland Zuid (RES NHZ)
•	 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

Hamerpunten
•	 Vaststellen	privacybeleid
•	 Lokale	steun	Kenter	Jeugdhulp

Overige punten
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	

raadsvergadering 24 september 2020

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
griffie@heemstede.nl.




