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Heemstede

Zaterdag 10 oktober

Samen zwerfafval ruimen in
Heemstede; een opgeruimde editie
van de Bosfair

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Op zaterdag 10 oktober kunt u tussen 11.00
en 12.00 uur op de Heemsteedse Bosfair
aan de Burgemeester van Rappardlaan in
Groenendaal een setje hulpmiddelen ophalen
om in eigen tijd op een veilige manier
zwerfafval op te ruimen in Heemstede. De
gemeente en Meerlanden houden dagelijks de
openbare ruimte schoon, maar wat extra hulp
bij het schoonmaken van onze omgeving is
natuurlijk welkom. Afgelopen weken gingen

verschillende opgeruimde Heemstedenaren u
al voor. Doet u ook mee?
Geen tijd op zaterdag? Stuur dan een
mailtje naar h.lankveld@heemstede.nl onder
vermelding van ‘Zwerfafval’ en wij zorgen
voor een afvalgrijper, veiligheidshesje,
handschoenen en vuilniszakken.
Kijk op www.wijmakenheemstede.nl voor
meer informatie.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Omgevingsvergunningen

Adresgegevens

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

In Nederland geldt nu het dringende
advies aan iedereen vanaf 13 jaar
om een mondkapje te dragen in de
publieke gebouwen.
Komt u op afspraak naar het
gemeentehuis, zorg dan dat u een
mondkapje bij u heeft. Heeft u er
geen, dan liggen er mondkapjes klaar.
De medewerkers van de balies en
receptie worden beschermd door
veiligheidsschermen. Zij hoeven daarom
geen mondkapje te dragen als ze achter
het scherm zitten.

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

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

Gebruik mondkapjes
in publiekshal
gemeentehuis

Nu al nadenken over woonwensen
voor later
Later als je oud bent, het klinkt soms nog
zo ver weg. Toch is het geen gek idee om nu
al na te denken over uw woonwensen voor
later. Juist nu u nog fit en gezond bent.
Wilt u kleiner wonen of gelijkvloers? Geen
tuin, maar juist een balkon? Of samen met
anderen in een woongroep? Eén advies van
ervaringsdeskundigen: wacht niet met kiezen
tot u iets mankeert. Grote kans dat er dan niet
veel meer te kiezen valt.

Mogelijkheden

Tegenwoordig wordt van ons verwacht dat
we zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Daarom is het slim om op tijd te checken of uw
huis een plek is waar u comfortabel en veilig
oud kunt worden. Nu woont u er misschien
nog prettig, maar hoe is dat over 10, 20 jaar?
Of u nu een koop- of een huurwoning heeft,
het is altijd goed om op tijd te informeren
naar de mogelijkheden. Van het aanpassen
van uw huidige woning tot woningruil.
En van zelfbouwprojecten tot wonen in
een woongroep. Op de website www.
ooklaterlekkerwonen.nu vindt u hiervoor veel
informatie bij elkaar.

Gelijkvloers én dichtbij winkels

Marina Gossink (52) verhuisde in april van
een eengezinswoning in Heemskerk naar
een koopappartement in Beverwijk. “Een
heerlijke plek die aan al onze wensen voldoet;
gelijkvloers, geen drempels, een lift en lekker
dichtbij de winkels. Zo kunnen we hopelijk nog
heel lang zelf boodschappen doen. Het bevalt
hier prima! Toen onze dochters zelfstandig
gingen wonen, zijn we gaan zoeken. Een
zoektocht die even duurde, omdat we niets
wilden schrappen van onze wensenlijst. Zelf
ben ik al een tijdje ziek. Hoewel het nu goed
gaat, kan ik niet in de toekomst kijken. Wij zijn
ervan overtuigd dat je niet moet wachten
totdat je móet verhuizen. Ook de ervaring met
mijn ouders zette ons aan het denken. Lange
tijd verzetten zij zich tegen verhuizen, hoewel
m’n vader al een tijdje met z’n gezondheid
kwakkelde. Ze woonden al jaren op dezelfde
plek, waren er zo aan gehecht. Maar ineens
kon m’n vader de trap niet meer op en was het
klaar. Toen moesten ze wel verhuizen. Tja, veel
keuze was er toen niet. Daarom ben ik blij dat
wij – nu we beide nog goed zijn – zelf hierover
na kunnen denken en beslissen. Ik raad het
echt iedereen aan die tegen de zestig loopt!”

Marina Gossink verhuisde van een eengezinswoning naar een appartement. Foto: Marisa Beretta

Verleende omgevingsvergunningen
• César Francklaan 41, het uitbreiden van
de eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 647835, verzonden
29 september 2020
• Franz Lehárlaan 115, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 676357, verzonden
1 oktober 2020
• Johannes Vermeerstraat 32, een
constructieve wijziging in de achtergevel
van de woning, wabonummer 683021,
verzonden 28 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
• Cruquiusweg 130, het uitbreiden van
het woonhuis op de 1e verdieping en
optrekken voorgevel, wabonummer 659027,
ontvangen 28 juli 2020
• Laan van Rozenburg 35 en 37, het verhogen
van de nok en zijgevel, het plaatsen van een
erker aan de zijgevel (nr. 37) en vergroten
dakkapel op het voorgeveldakvlak (nr. 35 en
37), wabonummer 6683268, ontvangen
4 augustus 2020
• Lindenlaan 34, het wijzigen van de
voorgevel, wabonummer 665001,
ontvangen 7 augustus 2020
• Spoorplein 12, het plaatsen van een extra
raam in de zijgevel, wabonummer 680644,
ontvangen 31 augustus 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Vergoeding
schoolkosten voor
Heemsteedse inwoners
met lage inkomens
Heeft u een laag inkomen en moet u kosten
maken voor uw schoolgaande kind(eren)?
Misschien kunt u deze kosten terugvragen via
de schoolkostenregeling. Meer weten? Kijk op
www.iasz.nl/schoolkostenregeling.

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Cruquiusweg 130, het uitbreiden van
het woonhuis op de 1e verdieping en
optrekken voorgevel, wabonummer 659027,
ontvangen 28 juli 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Ontheffing van
werktijdenregeling
bouwbesluit voor
Binnenweg 16-18
Op 2 september 2020 ontvingen wij het verzoek,
in verband met inpandige werkzaamheden
in een supermarkt, af te mogen wijken
van de gestelde werktijden voor bouw- en
sloopwerkzaamheden in het Bouwbesluit. Hierbij
verlenen wij op basis van artikel 8.3 lid 3 van
het Bouwbesluit ontheffing van het gestelde in
artikel 8.3 lid 1 en 2 ten aanzien van de gestelde
werktijden voor bouw- en sloopwerkzaamheden.
Er worden werkzaamheden verricht voor
de volgende dagen en werktijden aan de
Binnenweg 16-18:
• Zaterdag 17 oktober 2020 van 19.00 tot 24.00
uur
• Zondag 18 oktober 2020 van 07.00 tot 20.00
uur
• Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
2020 van 19.00 tot 22.00 uur
• Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober
2020 van 19.00 tot 22.00 uur
• Maandag 2 november t/m woensdag
4 november 2020 van 19.00 tot 22.00 uur
Volgens artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 moeten
de werkzaamheden op werkdagen en op
zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur worden
uitgevoerd. Wij hebben besloten op grond van
artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te
verlenen van het verbod buiten deze werktijden
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten. Dit
voor bovengenoemde periode en werktijden.
De werkzaamheden zijn noodzakelijk. Door de
werkzaamheden op genoemde tijden uit te
voeren wordt grote verkeershinder voorkomen.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken
tegen dit besluit (Zie verder ‘Bezwaar maken’). Het
besluit is verzonden op 30 september 2020.

Vergaderingen raadscommissies oktober
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 20, 21 en 22 oktober 2020 in de
Burgerzaal van het raadhuis.
Door de verscherpte coronamaatregelen zijn
deze openbare vergaderingen vanaf 20.00
uur weer alleen digitaal te volgen via www.
gemeentebestuur.heemstede.nl. U bent van
harte uitgenodigd hierbij virtueel aanwezig te
zijn.
Agenda raadscommissie Samenleving
20 oktober
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Onderzoek succesfactoren Sociaal Domein
Heemstede (C), inclusief presentatie
• Vaststellen Verordening speelautomaten
Heemstede 2020 (A)
• Regionale Corona Impact Monitor, editie
augustus 2020 (C), op verzoek van CDA en
D66
• Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk

• Ontwikkelingen participatie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
21 oktober
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Najaarsnota 2020
• Begroting 2021 en eerste begrotingswijziging
• Programma van eisen nieuwe accountant
• Keuze scenario haalbaarheidsstudie warmte
uit WRK-leiding voor Heemstede
• Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente
Heemstede
• Gesprek over criteria ambtelijke
samenwerking
• Regionale energiestrategie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
22 oktober
• Opening en vaststellen agenda

• Spreekrecht inwoners
• Verzoek opheffen geheimhouding informatie
dossier Manpadslaangebied
• Terugkoppeling verkennende gesprekken
Manpadslaangebied
• Uitvoering motie Participatie(kaders) Spaarne
Gasthuis
• Evaluatie welstandsbeleid
• Zienswijze raad Provinciaal inpassingsplan
Cruquiusbrug
• Renovatie openbare verlichting 2020-2021
• 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

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’.

