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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 21 oktober 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

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

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Welke betrokken vrijwilliger wint de 
Vrijwilligersprijs Heemstede 2020?
Vanaf maart zijn door corona veel organisaties 
en vrijwilligers geconfronteerd met het 
wegvallen of telkens aanpassen van 
activiteiten. Dat vraagt veel iedereen. In 
uitzonderlijke situaties zoals nu komen ineens 
vrijwilligers in beeld die zich onvoorwaardelijk 
betrokken voelen met hun werk en ook 
anderen betrekken en betrokken houden. 
 
Kent u zo’n betrokken vrijwilliger? 
Dan kunt deze vrijwilliger(s) nomineren 
voor de Vrijwilligersprijs 2020. Vraag een 
nominatieformulier op via José van Duin, 
jvanduin@wijheemstede.nl en meld daarna 
de vrijwilliger van uw keuze aan. Dat kan tot 
maandag 23 november 2020.

Voorwaarde
Iedere nominatie komt in aanmerking, 
zolang het vrijwilligerswerk in Heemstede 
plaatsvindt of voor een Heemsteedse 
vrijwilligersorganisatie is.

Waardering
Normaal geeft de gemeente Heemstede 
elk jaar een feest voor alle Heemsteedse 
vrijwilligers als blijk van waardering voor hun 
enthousiasme, betrokkenheid en inzet. 
Door de coronamaatregelen kan geen 
vrijwilligersfeest met prijsuitreiking 
plaatsvinden. De genomineerden worden 
daarom op een aangepaste manier in het 
zonnetje gezet. 

Online aanvraag reisdocumenten en 
rijbewijzen nu ook via uw DigiD
Het is ook mogelijk online reisdocumenten 
en rijbewijzen aan te vragen. U start via www.
heemstede.nl zelf de aanvraag op met behulp 
van uw DigiD. Ook de betaling vindt meteen 
plaats. Daarna maakt u online een afspraak 
voor de afronding van de aanvraag, zoals het 
inleveren van pasfoto’s en het afnemen van 
vingerafdrukken. U kunt ook online aangifte 
van geboorte doen met uw DigiD bij de 
gemeente waar uw kind geboren is. 

Een document aanvragen kan natuurlijk ook 
nog steeds (op afspraak) in het gemeentehuis. 
Meer weten? Kijk op www.heemstede.nl

Heemsteedse inwoners 
bieden graag hulp aan
In het voorjaar hebben veel Heemstedenaren 
elkaar geholpen. Ook nu zijn er weer heel 
veel mensen die graag hulp willen bieden. 
Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, een 
hond uit te laten, medicijnen op te halen of 
blad harken in de tuin. Kom je er zelf niet uit 
of heb je een vraag, neem gerust contact met 
ons op!

Ben jij die boeiende voorlezer?
Vind jij taal én voorlezen ook zo belangrijk? 
Dan is de VoorleesExpress écht iets voor jou. 
Je gaat 20 weken, op een afgesproken tijdstip, 
langs bij een gezin om voor te lezen. De ouders 
betrek je er actief bij zodat zij ook zelf aan de 
slag te kunnen gaan. In een online omgeving 
monitor je de voorlees-sessies en krijg je 
informatie aangeboden om je te ontwikkelen 
tot supervoorlezer.

Zaterdagvrijwilligers voor 
kringloopwinkel
Bij Dorcas Heemstede zoeken we vrijwilligers 
die op zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur willen 
helpen op de afdeling elektra en gereedschap. 
Ben je handig en technisch onderlegd, 
klantvriendelijk en collegiaal én op zaterdag 
beschikbaar? Meld je dan aan!

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

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Azalealaan 14, verplaatsen en verkleinen 

schuur/fi etsenstalling, wabonummer 
697653, ontvangen 3 oktober 2020

• Brederolaan 18, twee dakkapellen op 
het zijgeveldakvlak verbinden met elkaar 
en gelijktrekken, wabonummer 700840, 
ontvangen 8 oktober 2020

• Raadhuisstraat 28, het wijzigen van een 
raamkozijn met vast glas in de voorgevel 
van de winkel, het gehele kozijn wordt 
vervangen en voorzien van een schuifraam, 
wabonummer 698736, ontvangen 

 5 oktober 2020
• Van Merlenlaan 4, het kappen van 1 eik, 

wabonummer 700444, ontvangen 
 5 oktober 2020
• Winterlaan 3, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
701463, ontvangen 9 oktober 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Lorentzlaan 60, het optrekken van de 

achtergevel en plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
697276, verzonden 12 oktober 2020

• Willem van de Veldekade 4, interne 
constructieve wijzigingen, wabonummer 
696486, verzonden 16 oktober 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 (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’.

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 


