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Heemstede

Voorlichtingsavond alcohol en drugs
onder jongeren

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

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

Op dinsdag 24 november van 19.30 tot 21.30
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin in samenwerking met Brijder Jeugd
Preventie en Atheneum College Hageveld
een online voorlichtingsbijeenkomst over het
gebruik van alcohol en drugs onder jongeren.
De bijeenkomst is bedoeld voor ouders met
kinderen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar.

gebied van alcohol en drugsgebruik. Ook leert
u herkennen of uw kind gebruikt. Verder krijgt
u adviezen over het effectief in gesprek gaan
met uw kind over dit onderwerp. Nick de Jong
deelt tijdens deze avond zijn eigen ervaringen
met u. Er is voldoende gelegenheid om online
vragen te stellen.

Cruciale leeftijdsfase

Stuur een e-mail naar college@hageveld.nl
onder vermelding van ‘Voorlichtingsbijeenkomst alcohol en drugs 24 november’.

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin
ze steeds meer activiteiten ondernemen
en mensen ontmoeten zonder ouder(s).
Ze kunnen in aanraking komen met allerlei
soorten verleidingen. Dion Linsen, van Brijder
Jeugd Preventie praat u bij over trends op het

Uitkomsten onderzoek impact
coronavirus in Heemstede
De uitbraak van het coronavirus sinds het
voorjaar en de daaropvolgende maatregelen
hebben impact gehad op het leven van
inwoners en ondernemers. Voor de gemeente
was dit aanleiding om inzicht te krijgen hoe
inwoners en ondernemers hiermee zijn
omgegaan en hoe zij daarin kan ondersteunen.

Uitkomsten onderzoek

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

ervaren, naast mogelijke zorgen, ook positieve
gevolgen van de coronacrisis. Dit heeft vooral
met de directe omgeving te maken: de lucht
is schoner (49%), er zijn minder files (40%) en
men beweegt meer in de buitenlucht (39%).

Meer lezen over de uitkomsten?

Het rapport met de uitkomsten is te downloaden
via www.heemstede.nl/coronavirus.

In september hebben inwoners en
ondernemers via een online enquête
een aantal vragen beantwoord, waarmee
zij aangeven wat er onder hen leeft. Uit
het onderzoek blijkt onder andere dat
het merendeel van de inwoners net zo
tevreden is met hun leven als vóór de eerste
coronabesmetting in Nederland. Drie op de
tien inwoners voelen zich echter soms (25%)
of vaak (4%) eenzaam. De meeste inwoners

Programma

Dominee Pieter Terpstra en wethouder
Nicole Mulder geven een online toespraak
en er is live-muziek. De livestream start op
18 november vanaf 18.50 uur op

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Blekersvaartweg 19B, het afwijken van
het bestemmingsplan voor gebruik van
het pand voor pilates en yogalessen,
wabonummer 713064, ontvangen
29 oktober 2020
• IJssellaan 5, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
713311, ontvangen 29 oktober 2020
• Nicolaas Beetslaan 9, het renoveren en
verbouwen van een vrijstaande woning,
wabonummer 713670, ontvangen
30 oktober 2020
• Von Brucken Focklaan 47, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en
verplaatsen trap, wabonummer 714089,
ontvangen 1 november 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Azalealaan 7, uitbreiden woonhuis op
de eerste verdieping en inpandige
constructiewijziging, wabonummer 709832,
verzonden 2 november 2020
• Blekersvaartweg 84, een gevelwijziging en
plaatsen reclame, wabonummer 709422,
verzonden 2 november 2020
• Zandvoortselaan 68, het plaatsen van
een dakopbouw, wabonummer 610501,
verzonden 5 november 2020
- Reggelaan 14, nieuwbouw van een
bungalow met kelder, wabonummer
660854, verzonden 15 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’.

Aangepaste Lichtjesavond Begraafplaats
Heemstede 18 november
Vanwege de coronamaatregelen is
Lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats
aan de Herfstlaan dit jaar zonder publiek. U
kunt de Lichtjesavond op 18 november 2020
wel via een livestream volgen. Tijdens de
digitale herdenkingsdienst kunt thuis een kaars
aansteken en voor uw raam zetten.

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?

Wilt u er online bij zijn?

Omgevingsvergunningen

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Blekersvaartweg 19B, het afwijken van
het bestemmingsplan voor gebruik van
het pand voor pilates en yogalessen,
wabonummer 713064, ontvangen
29 oktober 2020

www.facebook.com/gemeenteheemstede en
www.haarlem105.nl. U kunt de livestream hier
ook later nog terugkijken. Zo herdenkt u veilig
op afstand, maar toch samen.

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

Tijdens de voorbereidingen en de livestream
is Begraafplaats Heemstede gesloten
voor publiek. Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen kunt u helaas vooraf geen
kaars ophalen bij Plein1, het raadhuis of op de
begraafplaats zoals eerder was aangegeven.
Kijk voor actuele informatie op
www.begraafplaats.heemstede.nl.

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Blekersvaartweg 19B, het afwijken van
het bestemmingsplan voor gebruik van
het pand voor pilates en yogalessen,
wabonummer 713064, ontvangen
29 oktober 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Wilt u op de hoogte
blijven van de
bekendmakingen
in uw buurt?
Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

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’.

