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Heemstede

Samen naar een aardgasvrije toekomst
Op allerlei manieren verkent Heemstede
de mogelijkheden voor andere vormen
van energie en warmte. Om doelen uit
het Klimaatakkoord te realiseren hebben
gemeente, inwoners, bedrijfsleven,

netbeheerders, energiecoöperaties en
maatschappelijke organisaties elkaar nodig.
Lees meer op www.heemstede.nl onder
Projecten -> energie- en warmtetransitie over
de weg die we met elkaar hebben te gaan.

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

Open je wereld
Van 28 oktober tot 4 november is het de
Week van de Pleegzorg. Voor meer dan 23.000
kinderen in Nederland is een veilig en stabiel

thuis niet vanzelfsprekend. Help een kind zo
thuis mogelijk op te groeien. Benieuwd wat u
kunt doen? Kijk op openjewereld.nu

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

Omdat jij ook het beste
voor hun kind wil.

Openingstijden 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

In Heemstede is een team van energiecoaches
actief; enthousiaste vrijwilligers die hun medeinwoners begeleiden in het verduurzamen
van hun huis. Zij zoeken versterking!
Vindt u het leuk om deze herfst en winter
infraroodopnames te maken van Heemsteedse
huizen? De lokale coöperatie HeemSteeds
Duurzamer biedt, naast begeleiding, voor
beide activiteiten een online training.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar
wonen@heemsteedsduurzamer.nl
De energiecoaches maken onderdeel uit van de
Bespaarbon in Heemstede. Met de Bespaarbon
kunt u ook gratis energie-advies ter waarde van
€ 75 voor de eigen woning aanvragen.

Energie besparen met
de Bespaarbon

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Wat kunnen we zélf doen om de
CO2-uitstoot te verminderen?
Afwachten is niet nodig. Kleine energiezuinige
maatregelen maken vaak al een groot
verschil. De Bespaarbon helpt u om uw
energierekening te verlagen. Met de
Bespaarbon mag u gratis voor € 50 aan
energiebesparende producten voor uw
woning uitzoeken. U vraagt uw persoonlijke
cadeaucode aan via www.debespaarbon.nl. Na
het ontvangen van deze code vult u deze in en
zoekt u producten uit in de speciale webshop.
U bespaart al veel energie en geld door het
aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips,
het plaatsen van ledlampen of zelfs met een
waterbesparende douchekop!

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

Gratis energiescan
voor ondernemers

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.
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Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Energieke vrijwilligers
gezocht!

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

Werk
aan de

weg
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Gemeente Heemstede biedt 40 ondernemers
op het bedrijventerrein aan de Cruquiusweg
een gratis energiescan aan. Adviseurs
van Klimaatroute bezoeken vanaf deze
week ondernemers om in gesprek te gaan
over onder andere verlichting, isolatie en
verwarming. Alle maatregelen om energie te
besparingen komen in een rapport. Daarna
ontvangen de ondernemers een jaar lang
ondersteuning zoals bij het aanvragen van
subsidie. Geïnteresseerde bedrijven kunnen
zich melden via info@klimaatroute.nl

Handhavingsacties Nijverheidsweg
Verwijdering boottrailer
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben op 14 oktober 2020
een merkloze boottrailer aangetroffen ter
hoogte van Nijverheidsweg 17.

Bestuursdwang
Bovengenoemde boottrailer is op 28 oktober
2020 voorzien van een beschikking. De
eigenaar krijgt tot en met 11 november
2020 de gelegenheid zijn voertuig van de
openbare weg te verwijderen. Het voertuig
mag dus niet verplaatst meer worden naar een
andere plek op de openbare weg.
Als het betreffende voertuig binnen deze
termijn niet is verwijderd, wordt deze 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 het voertuig
ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat
het verboden is een voertuig, dat voor
recreatie of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer
dan op drie achtereenvolgende dagen te
plaatsen of te hebben op een door het college
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel
buitensporig is met het oog op de verdeling
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Verwijdering auto’s
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende voertuigen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
• Bij Nijverheidsweg 17: een blauwe Suzuki
Alto met kenteken 21-PS-ZP
• Bij Nijverheidsweg 15: een zwarte
Mercedes-Benz E200 CDI met kenteken
1451HYV
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en ook in
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert
op de weg te parkeren.
Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuigen

krijgt tot en met 11 november 2020 de
gelegenheid dit voertuig van de weg te
verwijderen of ervoor te zorgen dat het
voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van
de weg is verwijderd of nog steeds in een
onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt het voertuig 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 van het voertuig contact opnemen
met bureau Handhaving om tegen betaling
van de gemaakte kosten zijn voertuig terug te
krijgen.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Chr. Bruningslaan 13, het plaatsen van
een overkapping/berging, wabonummer
702688, ontvangen 13 oktober 2020
• Dinkellaan 12, het bouwen van een erker op
de eerste verdieping, 705505, ontvangen 16
oktober 2020
• Iepenlaan 2, het plaatsen van een dakkapel
op het voor- en achtergeveldakvlak,
wabonummer 702659, ontvangen 12
oktober 2020
• Molenwerfslaan 52, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 702469, ontvangen 12
oktober 2020
• Ritzema Boskade 1, het plaatsen van
een fietsenhok, wabonummer 704305,
ontvangen 14 oktober 2020
• Valkenburgerplein 1, het vervangen van
de bestaande T-Mobile antennes ter
verbetering van de dekking en capaciteit,

wabonummer 703560, ontvangen 14
oktober 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Brederolaan 18, twee dakkapellen op het
zijgeveldakvlak met elkaar verbinden,
wabonummer 700840, verzonden 19
oktober 2020
• Claus Sluterweg 2, de garagedeuren
vervangen door een glazen pui,
wabonummer 654563, verzonden 21
oktober 2020
• Jan van den Bergstraat 16, het uitbreiden
van de eerste verdieping, balkon bij
kamer betrekken, wabonummer 697173,
verzonden 22 oktober 2020
• Van Merlenlaan 4, het kappen van 1 eik,
wabonummer 700444, verzonden 19
oktober 2020

• Valkenburgerplein 1, het vervangen van
de bestaande T-Mobile antennes ter
verbetering van de dekking en capaciteit,
wabonummer 703560, ontvangen 14
oktober 2020. De aanvraag is vergunningvrij,
er is geen omgevingsvergunning nodig. Dit
besluit is 23 oktober 2020 verzonden
• Wasserij Annalaan 31, 51, 53, 69, 71, 73, 91
en 93, constructieve wijzigingen bij een
aantal appartementen, wabonummer
698429, verzonden 19 oktober 2020

woning, wabonummer 685324, weigering
omgevingsvergunning verzonden 22
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’.

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
• 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

Geweigerde omgevingsvergunning
• Lombokstraat 1A, het in afwijking van
het bestemmingsplan gebruiken van
een deel van het bedrijfsterrein als

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

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

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’.

