
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter 
zich voor als een bekende via bijvoorbeeld 
WhatsApp. Bijvoorbeeld als je (klein)zoon of 

(klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend 
of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar 
snel te helpen door geld over te maken of te 
klikken op een betaalverzoek. 

Trap er niet in! 
Maak nooit zomaar geld over zonder dat je 
iemand daadwerkelijk hebt gesproken of 
gebeld. Controleer altijd rechtstreeks bij de 
bekende door zijn/haar oude nummer te 
bellen. Niet gebeld = geen geld. 
Kijk voor uitgebreide informatie en tips op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 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

Aanvullende coronamaatregelen 
regio Kennemerland
Op vrijdag 18 september heeft het 
kabinet, in nauwe samenwerking met 6 
veiligheidsregio’s, nieuwe maatregelen 
afgekondigd om verspreiding van 
het COVID-19 virus tegen te gaan. De 
veiligheidsregio Kennemerland is één 
van de 6 regio’s waarbij de besmettingen 

toenemen. In de regio Kennemerland is 
daarom vanaf zondag 20 mei om 18.00 uur 
een nieuwe noodverordening van kracht 
waarmee de specifi eke maatregelen formeel 
geregeld zijn. Kijk voor de noodverordening 
en het overzicht van aanvullende 
maatregelen op www.vrk.nl.

Hulpvraagfraude 
(via bijvoorbeeld WhatsApp)

Overlast
spreekuur 
1 oktober 

Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, politie en gemeente 
zijn hierbij vertegenwoordigd. 

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
1 oktober tussen 14.00-15.00 uur. Deze 
keer in het raadhuis op Raadhuisplein 1. 
U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
U wordt vanuit de publiekshal begeleid 
naar de spreekruimte. Lees meer over 
buurtbemiddeling in Heemstede op 
www.meerwaarde.nl

Zin in een groen klusje?
Voor een aantal (oudere) Heemstedenaren zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers die zin hebben in 
een groen tuinklusje. Na afl oop is er natuurlijk 
een kopje koffi  e!

Handig met de computer/tablets?
Voor bewoners van een verzorgingshuis zijn 
we op zoek naar een geduldig iemand die af 
en toe wil helpen bij het uitvoeren van updates 
en het installeren van apps. Je hulp wordt zeer 
op prijs gesteld!

Vrijwilligers WIJ Heemstede Plein 1
Vanuit Plein1 biedt WIJ Heemstede 
verschillende diensten aan. Op dit moment 
zoeken zij chauff eurs voor de KO-Bus en het 
vrijwilligersvervoer dat je met je eigen auto 
doet. Daarnaast kun je ook aan de slag bij 
de Telefooncirkel of de huisbezoeken voor 
80-jarigen. Neem gerust 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

Inloop bij Informatiepunt Plein1:
Woensdag, donderdagmiddag en 
vrijdagochtend 

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 181, het vervangen van 

de aanwezige gevelbeplating door 
buitenisolatie met gepleisterde gevel, 
wabonummer 683552, ontvangen 

 7 september 2020
• Ir. Lelylaan 2-6, eenmalig verlengen termijn 

voor een tijdelijk stretchdoek bij het Oude 
Slot (van november 2020 tot april 2021), 
wabonummer 683821, ontvangen 

 2 september 2020
• Lombokstraat 1A, in afwijking van 

bestemmingsplan gebruiken van een 
deel van het bedrijfsterrein als woning, 
wabonummer 685324, ontvangen 

 9 september 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
• Binnenweg 181, het vervangen van 

de aanwezige gevelbeplating door 
buitenisolatie met gepleisterde gevel, 
wabonummer 683552, verzonden 

 17 september 2020
• Borneostraat 55, het uitbreiden van de 

eerste verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 666575, verzonden 

 15 september 2020
• Hoek Slotlaan-Javalaan en t.o 

Sweelinckplein, het kappen van 2 bomen; 

een witte paardenkastanje en een treurwilg, 
wabonummer 675094, verzonden 

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

op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
683170, verzonden 14 september 2020

• Utrechtlaan 11, het plaatsen van een 
dakopbouw door middel van een extra 
nok toevoegen, wabonummer 679813, 
verzonden 15 september 2020

• Van der Waalslaan 34, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 643260, 
verzonden 14 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’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
• T.o. Heemsteedse Dreef, Havenstraat, 

Industrieweg, Van den Eijndekade, het 
herinrichten van de Haven, wabonummer 
624237, ontvangen 8 juni 2020

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

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




