
Zingend langs de deuren met Sint Maarten 
op 11 november. Kan dat in coronatijd? De 
Veiligheidsregio Kennemerland en GGD 
Kennemerland volgen het landelijk advies van 
de Rijksoverheid. 

Advies aan inwoners:
Kan Sint Maarten volgens de Rijksoverheid 
doorgaan? U bepaalt alsnog zelf of u meedoet. 
• Doet u mee? Zet verlichting of lichtjes 

bij de voordeur, zodat het duidelijk is 
dat u meedoet aan Sint Maarten. Deel 
voorverpakt snoep uit.

• Doet u niet mee? Hang een briefj e op de 
voordeur of doe niet open. 

Advies aan ouders/begeleiders:
• Houd de groepjes kinderen klein en beperk 

het aantal begeleidende volwassenen. 
• Houd een onderlinge afstand van 1,5 m.

• Houd als groepje kinderen 1,5 meter afstand 
van de deurdrempel.

• Accepteer alleen voorverpakt snoep.

Kijk voor actuele informatie op heemstede.nl.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 november 2020

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

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

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

Overlastspreekuur 
5 november 
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, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 

In verband met coronamaatregelen vindt het 
overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet 
op locatie plaats. U kunt op donderdag 
5 november tussen 14.00 en 15.00 uur 
bellen met (023) 569 88 83. U wordt dan 
doorverbonden met de coördinator 
buurtbemiddeling.

Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl.

Heemstede App Buurtpreventie
Tijdens donkere dagen is het belangrijk extra 
alert te zijn in uw buurt op mogelijke criminele 
activiteiten. De Heemstede App Buurtpreventie 
levert hier met 3000 deelnemers een 
belangrijke bijdrage aan.

(Mede)beheerders gezocht
Voor het functioneren van de 35 wijkgroepen 
is het belangrijk dat elke wijk een (mede)
beheerder heeft die in de wijk zelf woont. 
De HeemstedeApp is op zoek naar met 
name beheerders voor de wijken: Centrum 
Oost, Geleerdenbuurt Oost, Merlenhoven, 
Van Merlenbuurt en Vogelpark/Pelikaanlaan, 
maar ook voor andere buurten zijn mede-
beheerders welkom.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
terecht op www.heemstedeapp.nl.

Sint Maarten in tijden van corona

Helpt uw kind online 
boeven vangen? 
Om de strijd aan te gaan met cybercriminelen 
zoekt gemeente Heemstede Junior Cyber Agents: 
kinderen tussen 8 en 12 jaar die door het spelen 
van HackShield leren hoe ze zichzelf en hun 
omgeving beschermen tegen online gevaar. 
De beste Cyber Agents uit Heemstede worden 
in december gehuldigd door de politie en de 
burgemeester. Zij zijn de helden van de toekomst. 

Geef uw kinderen op via joinhackshield.nl of 
download de game in de App Store. Vergaderingen raadscommissies 

november
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 17, 18 en 19 november 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 
17 november
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht
• Doelstellingen en wijze van verwerving Wet 

inburgering 2021
• Meerjarenonderhoudsplannen tennisparken 

HBC en Merlenhove 2021-2030
• Nazending impactanalyse Corona
• Beschikbaar stellen krediet voor nader 

onderzoek oplossing ruimtetekort Evenaar
• Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
• Ontwikkelingen participatie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder te tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
18 november
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Presentatie Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

Heemstede centrum
• Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Heemstede 

centrum
• Advies aan Commissariaat voor de Media; 

representativiteit PBO Stichting Lokale 
Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV)

• Wijziging tarieven in de Verordening 
precariobelasting Heemstede 2020

• Vertrouwenscommissie Heemstede
• Managementrapportage 2020 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ)

• Energietransitie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
19 november
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
• Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan 

Pauwlaan – Herenweg
• Verzoek opheff en geheimhouding 

informatie dossier Manpadslaangebied
• Actualisatie toekomstbestendige 

begraafplaats Heemstede
• Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, 

asfaltonderhoud
• Herijking Procesvoorstel Havenkwartier
• Verbeteren pontje Meermond, 

aanbesteding en gunning
• 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 commissiegriffi  er 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op 28 oktober 2020 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf te 
verlenen aan:
• Coco Food & More B.V., Raadhuisstraat 28 
 in Heemstede
• Loco Coff ee, Julianalaan 6 in Heemstede. 

Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Verwijdering vaartuig 
Leidsevaartweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroff en:
• Een naamloze witte polyester kajuit 

boot in de Leidsevaart ter hoogte van 
Leidsevaartweg 101.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 8 november 
2020 de gelegenheid zijn vaartuig te 
verwijderen of een ligplaats aan openbaar 
water in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als 
het betreff ende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt het vaartuig 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 zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Azalealaan 7, het uitbreiden van het 

woonhuis op de begane grond en eerste 
verdieping, wabonummer 709832, 
ontvangen 23 oktober 2020

• Blekersvaartweg 84, een gevelwijziging en 
plaatsen reclame, wabonummer 709422, 
ontvangen 22 oktober 2020

• Chr. Bruningslaan 22, het plaatsen van een 
plantenbak met raster voor een hederahaag, 
wabonummer 707560, ontvangen 

 19 oktober 2020
• Cruquiusweg 45A, het wijzigen van de 

functie van een bestaand agrarisch bedrijf 
naar een Herenboerderij, een kleinschalig 
gemengd bedrijf met een natuurgedreven 
bedrijfsvoering, het plaatsen van een 
tunnelkas en een mobiel bouwwerk 
plaatsen als nacht-/schuilhok voor kippen, 

 wabonummer 710224, ontvangen 
 25 oktober 2020
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 148 + 150, het 

plaatsen van een deurluifel, wabonummer 
710223, ontvangen 25 oktober 2020

• Wagnerkade 37, het plaatsen van een 
dakopbouw en plaatsen dakkapel op het 
voor- en achtergeveldakvlak, wabonummer 
708538, ontvangen 21 oktober 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Azalealaan 14, verplaatsen en verkleinen 

schuur/fietsenstalling, wabonummer 
697653, verzonden 27 oktober 2020

• Hageveld 23, het kappen van een beuk, 
wabonummer 696471, verzonden 

 26 oktober 2020

• Lindenlaan 34, het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 665001, 
verzonden 30 oktober 2020

• Provinciënlaan 3, het plaatsen van een 
luchtbehandelingsinstallatie op het 
laagbouwdak met warmtewisselaar, 
wabonummer 574757, verzonden 

 30 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, verzonden 

 30 oktober 2020
• Ritzema Boskade 1, het plaatsen van 

een fietsenhok, wabonummer 704305, 
verzonden 28 oktober 2020

• Zandvoortselaan 174, het bouwkundig 
splitsen van een woonhuis, wabonummer 
681248, verzonden 27 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
• Charlotte van Pallandtlaan 20, het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 697356, ontvangen 

 25 september 2020
• Winterlaan 3, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
701463, ontvangen 9 oktober 2020

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




