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Heemstede

Behoudend en sluitend, vol vertrouwen, in onzekere tijden

Conceptbegroting 2021 gemeente
Heemstede

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Wat het komend jaar zal brengen, is
net als voor de rest van de wereld, ook
voor Heemstede onzeker. De begroting
2021 staat in het teken van de effecten
van de coronacrisis. Er is gekozen voor
behoudend financieel beleid. Ondanks
de behoudende insteek, is al het ingezet
beleid gehandhaafd. De begroting die
we presenteren is financieel sluitend.
Uitgangspunt blijft de versterking van een
democratisch, duurzaam, sociaal en veilig
Heemstede.

Corona

Kadernota

Het college van B&W heeft de
conceptbegroting voor 2021 vastgesteld. De
raadscommissie Middelen bespreekt deze op
woensdag 21 oktober. Inwoners of andere
belanghebbenden kunnen inspreken. Op 5
november zijn de algemene beschouwingen en
geeft het college een reactie op de vragen van
de gemeenteraad. Op 6 november is het debat
(met amendementen en moties) en neemt de
raad een besluit. Kijk op www.heemstede.nl/
begroting2021 voor alle stukken.

In juni is met de Kadernota 2021-2024 een
meerjarig inhoudelijk en financieel perspectief
op de maatschappelijke en bestuurlijke
opgaven voor Heemstede gepresenteerd.
Daarin staan de hoofdlijnen voor de koers voor
de komende jaren en wat de kosten hiervoor
zijn. De conceptbegroting 2021 is hiervan de
uitwerking; deze is behoudend en sluitend en
biedt tegelijkertijd ruimte om ingezet beleid te
handhaven.

Met de uitkomsten van de impactanalyse van
de regio en het kwalitatief/belevingsonderzoek
krijgen we meer inzicht in de gevolgen van de
coronacrisis voor inwoners en ondernemers
in Heemstede. Deze uitkomsten worden
meegenomen bij de uitwerking van mogelijke
scenario’s om keuzes te maken die nodig
zijn. Uitgangspunt blijft versterking van een
democratisch, duurzaam, sociaal en veilig
Heemstede.

Besluitvorming

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

Evenement aanmelden
De Veiligheidsregio Kennemerland bekijkt
welke hulpdiensten (politie, brandweer,
ambulance) worden ingezet bij evenementen.
Het is daarom belangrijk dat u uw evenement
bij ons aanmeldt.
Wilt u in 2021 een evenement organiseren?
Stuur dan een e-mail naar postbusajz@
heemstede.nl. U kunt uw evenement
dan aanmelden via een digitaal formulier.
Aanmelden kan tot en met 30 oktober.
Na 1 november bekijkt de Veiligheidsregio
Kennemerland of uw evenement door kan
gaan op de datum die u heeft doorgegeven.
U ontvangt voor het einde van dit jaar een
reactie op uw aanmelding.
Heeft u uw evenement niet aangemeld? Dan
kan het betekenen dat uw evenement niet
door mag gaan.

Nu woon je nog lekker, maar is dat over
10 of 20 jaar nog zo? Nadenken over hoe
je dan wilt wonen is helemaal niet gek.
Sterker nog, dat is slim! Dat is de boodschap
van de campagne ‘Ook later lekker wonen’
van de gemeente Heemstede, 6 andere
regiogemeenten, de provincie Noord-Holland
en woningcorporaties.

Ook later lekker wonen

De website www.ooklaterlekkerwonen.nu
informeert je om op tijd te gaan nadenken
over hoe je later wilt wonen. Welke wensen en
woondromen heb je? Welke stappen kan je
zetten om die waar te maken? De belangrijkste
vraag is: ‘Gelukkig oud worden…. Wat is
daarvoor nodig?’.
De ‘doe de later lekker wonen-check’ leidt
je langs allerlei informatie, zoals over het
aanpassen van je woning, de blijvers-lening,
wonen in een woongroep, bestaande
verhuisregelingen van de corporaties en
subsidies. Hierdoor ontdek je wat jij nu al kunt
doen om straks lekker te wonen.

De harde feiten

Het is hard nodig om op tijd na te denken over
hoe je later lekker wilt wonen. Bijna 50% van de
inwoners van IJmond en Zuid Kennemerland
is 55 jaar of ouder. 16% vindt zijn of haar eigen
woning niet geschikt om oud in te worden.
Meer dan 40% van de ouderen denkt dat er
aanpassingen in de woning nodig zijn.

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

Ook later lekker
wonen? Denk daar
op tijd over na!

Van links naar rechts: Daan Beekhuis, voorzitter MHC Alliance, Marit Merkus,
werkgroep corona Alliance en Sjaak Struijf, wethouder Sport

‘Pluim van de week’ voor MHC Alliance
‘Alleen samen krijgen we corona
onder controle’ De boodschap en de
maatregelen kent iedereen. Maar het valt
niet altijd mee om dit vol te houden. Met
een drankje op, of langs de lijn... Het zijn
momenten waarop de 1,5 meter weleens
vergeten wordt. De verslapte aandacht
voor de coronaregels was voor het kabinet
reden om afgelopen maandag nieuwe
regels af te kondigen . Maar ook voordat
deze regels ingingen, was MHC Alliance in
de afgelopen maanden al zeer zorgvuldig
in het toepassen van de maatregelen.
Bij de hockeyclub is er continu op
toe gezien dat iedereen zich aan de
coronaregels houdt. De gemeente
Heemstede is blij met zulke lokale helden!
Daarom kwam Sjaak Struijf, wethouder
Sport, afgelopen zaterdag langs om
namens de gemeente een pluim uit te
delen.
“‘We willen een veilige omgeving creëren
voor iedereen die hier actief is,” zegt Alliancevoorzitter Daan Beekhuis. “Voor de (jeugd)
leden, begeleiders, coaches en medewerkers
achter de bar. Het verzoek aan ouders is om
niet naar een wedstrijd te komen kijken. Dat

geeft soms kritiek, want langs de zijlijn is de
1,5 meter afstand wel mogelijk. Maar bij komst
en vertrek is het rondom het clubhuis snel te
druk, waardoor men dichter op elkaar komt
te staan dan 1,5 meter.” Alliance heeft meer
maatregelen genomen. Zo zijn er stewards:
vrijwilligers die helpen herinneren om de 1,5
meter in stand te houden. Ze vragen waarom
een bezoeker komt en checkt of deze zich
online heeft geregistreerd. De starttijden van
de wedstrijden zijn gespreid, zodat niet teveel
mensen tegelijkertijd komen of vertrekken.
“Veel clubs zijn zoekende en hebben eigen
oplossingen. Ook wij hebben veel zelf moeten
uitdenken. Bij Alliance zijn we vanaf het
begin redelijk streng en we hebben dat niet
losgelaten. We doen wat we kunnen om een
bijdrage te leveren aan het voorkomen van
verspreiding van het virus.”

Eerst checken,
dan klikken!
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms,
wordt gevraagd om te klikken op een link of
om in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld
leiden naar een valse website van een bank,
waarin je gevraagd wordt om je gegevens
in te vullen. Op deze manier proberen
internetcriminelen toegang te krijgen tot
je computer of je persoonlijke gegevens.
Deze manier om gegevens te achterhalen
heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met
die gegevens kunnen internetcriminelen je
vervolgens veel geld afhandig maken.

Blijf alert

Klik nooit op een link van een mail die je niet
vertrouwt en download geen bijlage.
Kijk voor uitgebreide informatie en tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Wethouder Sjaak Struijf: “We snappen dat veel
mensen soms een beetje ‘coronamoe’ worden.
De regels vragen de nodige offers. Maar juist
doordat we het samen doen, krijgen we
corona er hopelijk snel onder. Zodat we weer
onbekommerd naar een feestje kunnen, samen
naar de supermarkt of als ouders aan de lijn je
kinderen aanmoedigen.”

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de

weg

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 13, het plaatsen van een
afzuigsysteem, wabonummer 654685,
ontvangen 21 juli 2020, reguliere procedure.
Deze aanvraag is vergunningvrij.
• Laan van Dick Laan 34, het plaatsen van
een haagondersteunende constructie,
wabonummer 687684, ontvangen
14 september 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Dr. 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, verzonden
22 september 2020
• Einthovenlaan 27, het uitbreiden van een
woonhuis en het uitbreiden van de garage
met een berging, wabonummer 662528,
verzonden 22 september 2020
• Esdoornkade 28, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 667405, verzonden
23 september 2020
• Herfstlaan langs Glipper Dreef, van
Merlenvaart en Laan van Insulinde, het
kappen van 5 populieren, wabonummer
691233, verzonden 24 september 2020
• Ir. Lelylaan 2-noordkant, verwijderen
en vervangen 6 bomen, witte abeel,
wabonummer 691240, verzonden
24 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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Laan van Insulinde 10, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 678908,
ontvangen 26 augustus 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
• Raadhuisstraat, ter hoogte van 19:
een groene damesfiets, merk RIH
• Raadhuisstraat, ter hoogte van 31:
een blauwe damesfiets, merk Maxwell
• Raadhuisstraat, ter hoogte van 79:
een zwarte damesfiets, merk Batavus,
een zwarte herenfiets, merk Sparta
• Beelenlaan, ter hoogte van 24:
een paarse heren fiets, merk Pointer,
een paars/rode damesfiets, merk Batavus
• Beelenlaan, ter hoogte van 2:
een groene damesfiets, merk Gazelle
• Binnenweg, ter hoogte van 61:
een paarse damesfiets, merk Pointer
• Binnenweg, ter hoogte van 85:
een zwarte damesfiets, merk Cortina
• Binnenweg, ter hoogte van 93:
een blauwe damesfiets, merk Gazelle
• Binnenweg, ter hoogte van 113:
een zwarte damesfiets, merk Zyssler,
een groene damesfiets, merk Batavus
• M. Vaumontlaan, ter hoogte van 72:
een zwart/grijze herenfiets, merk Giterra,
een zwarte damesfiets, merkloos
• Herenweg, ter hoogte van halte Kerklaan:
een blauwe herenfiets, merk Batavus
• Burgemeester van Lennepweg, ter hoogte

•
•

•
•
•

•

•
•

•

van lm: een blauw/grijze damesfiets,
merk Limit
Julianaplein, ter hoogte van 1:
een grijze damesfiets, merk Puch
Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 34:
een zwarte damesfiets, merk Batavus,
een zwarte damesfiets, merk Vogue,
een roze kinderfiets, merk Limit
Wasserij Rheelaantje, ter hoogte van
Albert Heijn: een zwarte herenfiets,
merk Pelikaan
Te Winkelhof, ter hoogte van 15:
een zwarte damesfiets, merkloos
Te Winkelhof, ter hoogte van 30:
een blauwe herenfiets, merk Cumberland,
een rode herenfiets, merkloos,
een zwarte damesfiets, merk Union
Willem Klooslaan, ter hoogte van halte
Koediefslaan: een blauwe damesfiets,
merk Pointer, een blauwe damesfiets, merk
Ranger, een groene damesfiets, merk Sparta
Lucas van Leydenlaan, ter hoogte van 14:
een grijze damesfiets, merk Batavus
Händellaan, ter hoogte van 2:
een blauwe damesfiets, merk Batavus,
een rode damesfiets, merk Gazelle,
een witte damesfiets, merk Marathon,
een witte damesfiets, merk ESPR27,
een witte damesfiets, merk Bella Strada
Händellaan, ter hoogte van 120:
een groene damesfiets, merk Batavus,

een zwarte damesfiets, merk Pointer,
een blauw damesfiets, merk Locomotief
• Zandvoortselaan, ter hoogte van 159:
een groene damesfiets, merk Gazelle,
een zwart/paarse damesfiets, merk Altra
• Amer, ter hoogte van brug:
een blauwe damesfiets, merk Gazelle
• Zandvoorter Allee, ter hoogte van Laan van
Rozenburg: een groene damesfiets, merk
Giant
Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 14 oktober 2020 de gelegenheid hun
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat
verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt de fiets in opdracht van het college
van burgemeester en wethouders verwijderd
en voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets
ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten bij de milieustraat van Meerlanden,
Cruquiusweg 47 te Heemstede
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

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

Wilt u op de hoogte blijven
van de bekendmakingen
in uw buurt?

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.

Abonneer u op de e-mailservice, download
de app of bekijk de berichten online op
overuwbuurt.overheid.nl

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’.

