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Heemstede

Laat het herfstblad liggen in uw tuin
Wie op een zonnige dag door het bos
loopt, kan nog even genieten van de
prachtige herfstkleuren. Tijdens het
wandelen genieten veel mensen van het
lopen over een dikke laag bladeren. In
eigen tuin worden soms al vroeg bomen
gesnoeid om bladval te voorkomen en alle
bladeren die vallen worden opgeruimd.
Dat is jammer.

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Afgevallen bladeren op het gras en op
wintergroene planten kun je het beste
weghalen, anders komen er gele of kale
plekken in. Maar de rest van het blad laat je bij
voorkeur liggen tussen de planten in je tuin.

Het blad beschermt de planten tegen
vorstschade en de grond tegen uitdroging.

Een hele wereld onder de blaadjes

Verder kunnen veel nuttige dieren zoals
wormen, spinnen en insecten beschut leven
en zich voeden met de blaadjes. Op een
natuurlijke manier zorgen de bladeren voor
bemesting en verbetering van de structuur
van de grond. Daardoor groeien planten beter
en bloeien ze mooier. Bladeren laten liggen
is dus goed voor tuinplanten, kleine diertjes
maar ook voor vogels! Bladeren, plantenresten
en uitgebloeide bloemen in de tuin zorgen
dus in het najaar en in de winter voor een fijne
leefomgeving voor heel veel soorten dieren.

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

Jongerencampagne
over coronamaatregelen

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Een mooie reis maken, etentjes met de familie
of vrienden of weer op een festival staan.
Iedereen heeft zo zijn redenen om zich nu aan
de maatregelen te houden, zodat we straks
ons normale leven weer op kunnen pakken.
De vraag ‘Waar doe jij het voor?’ staat centraal
in de jongerencampagne die de komende
weken in Heemstede en omliggende
gemeenten zichtbaar is.

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

Vervanging gemeentelijke bomen
Heemstede is een groene gemeente die veel
waarde hecht aan bomen. Bomen zorgen voor
een prettig woonklimaat in een versteende
omgeving. Daarnaast helpen ze tegen het
opwarmen van de aarde en zorgen ze voor
koelte in de zomer. Ook reduceren bomen CO2
in de lucht en houden ze water vast.

HeemstedeNieuws een officiële publicatie
van te vervangen gemeentelijke bomen.
De genoemde bomen zijn te herkennen
aan een stip. Ze worden in december 2020
verwijderd tot op één meter boven de grond.
De overgebleven stronk wordt in januari 2021
verwijderd.

Elk jaar vervangt de gemeente
zieke en dode bomen

Tussen januari en maart 2021
worden nieuwe bomen geplant

Helaas kunnen bomen ook ziek worden of
sterven ze af. Elk jaar vervangt de gemeente
deze zieke en dode bomen. Gemiddeld gaat
het om 0,5 procent van het gemeentelijke
bomenbestand. Het vervangen van zieke en
dode bomen gebeurt altijd tussen november
en maart.

Om welke bomen gaat het?

Deze week vindt u in deze editie van

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

Vrijwilligers gevraagd in Heemstede
In de afgelopen maanden hebben
veel Heemstedenaren elkaar
geholpen. Ook nu zijn er weer veel
mensen die graag hulp bieden.
Zoals boodschappen doen, een
hond uit laten, medicijnen ophalen,
kleine klusjes in huis of tuin.

Helpt u mee in de keuken?

Voor een woonzorgcentrum
en verpleeghuis zoeken wij
vrijwilligers met een gastvrije
instelling die in het restaurant de
handen uit de mouwen willen
steken. Samen met uw collega’s

Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Meestal keert op dezelfde plek een nieuwe
boom terug. Als dit niet mogelijk is,
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kabels
en leidingen, kijkt de gemeente naar een
locatie in de buurt. Blijkt ook dat niet mogelijk,
dan wordt een andere plek gezocht binnen
de gemeente. In de officiële publicatie staat
bij elke boom deze keuze aangegeven. Het
planten van nieuwe bomen vindt plaats tussen
januari en maart 2021.

zorgt u voor het serveren van
ontbijt, lunch en/of diner, het
opnemen van de bestellingen, het
klaarmaken van simpele gerechten
en andere werkzaamheden.

Taalhulp voor
vluchtelingen

De Stichting Taalcoaches ZuidKennemerland helpt statushouders
met taalverwerving in een een-opeensituatie. We zoeken vrijwilligers
die minimaal 1 uur per week
beschikbaar zijn. Dagen en tijden
in overleg.

Meer weten over het aanbod of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur
naar (023) 548 38 24 of mail naar heemstede@wehelpen.nl.
Kijk voor meer informatie op heemstede.wehelpen.nl

WEBINAR WONINGISOLATIE
1 OF 9 DECEMBER 19.30 UUR
Deze winter uw woning isoleren?
En profiteren van subsidies? Laat u informeren door Duurzaam Bouwloket via
een online informatieavond op 1 of 9
december om 19.30 uur. Schrijf u in via
www.duurzaambouwloket.nl/
webinar-woningisolatie
Deze actie is exclusief voor inwoners van gemeenten
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Beatrixplantsoen 38, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 714850, ontvangen
2 november 2020
• Els van Roodenlaan 6, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 716677, ontvangen
2 oktober 2020
• Glipperweg 14, het realiseren van een inrit/
uitweg, wabonummer 715441, ontvangen
4 november 2020
• Linge 9, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
715317, ontvangen 4 november 2020
• Oudemanslaan 5, het kappen van een eik,
wabonummer 717841, ontvangen
8 november 2020
• Prinsessenhof 15, het optrekken van
de achtergevel, wabonummer 714541,
ontvangen 2 november 2020
• Valkenburgerplein 20, het kappen van een
esdoorn, wabonummer 717257, ontvangen
6 november 2020
• Zandvoortselaan 48, het aanleggen van
een inrit/uitweg, wabonummer 714752,
ontvangen 2 november 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Bosboom Toussaintlaan 64, het plaatsen
van een schuur, wabonummer 696455,
verzonden 11 november 2020
• Chr. Bruningslaan 22, het plaatsen van een
plantenbak met raster voor een hederahaag,
wabonummer 707560, verzonden
10 november 2020
• Cruquiusweg 130, het uitbreiden van het
woonhuis op de eerste verdieping en
optrekken voorgevel, wabonummer 659027,
verzonden 10 november 2020
• IJssellaan 5, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
713311, verzonden 10 november 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
• Herenweg 121A, uitbreiden
benedenwoning, wabonummer 696547,
ontvangen 22 september 2020
• Meindert Hobbemastraat 47, het wijzigen
van de voorgevel en plaatsen dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
696554, ontvangen 26 september 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Bosboom Toussaintlaan 5, het optrekken van
de zijgevel, het maken van een trapopgang
naar de zolderverdieping en het plaatsen
van dakkapellen op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 628139, ontvangen 12 juli
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?
Abonneer u op de e-mailservice,
download de app of bekijk de berichten
online op overuwbuurt.overheid.nl

Vervanging gemeentelijke bomen diverse locaties
Elk najaar stelt de gemeente een lijst op van
gemeentelijke bomen die ziek, dood zijn of
om een andere reden verwijderd worden. Voor
alle hieronder vermelde boomlocaties geldt
een herplant. Bij alle bomen staan de globale
stamdoorsnede in centimeters op 1.30 m
hoogte, de reden voor verwijdering en locatie
van herplant.
• Alberdingk Thijmlaan, t.h.v. 40:
1 eik Ø 20-30 cm, kapot gewaaid,
herplant in de gemeente
• Anna Blamanlaan, t.h.v. 43: 1 bolesdoorn,
Ø 20-30 cm, dood, herplant op de locatie
• Asterkade, t.h.v. 27-28: 1 sierkers, Ø 50-60
cm, wortelschade, herplant op de locatie
• Beethovenlaan t.h.v. 60: 1 berk, Ø 30-40 cm,
dood, herplant op locatie
• Bernard Zweerslaan t.h.v. school: 1 eik,
Ø 10-20 cm, dood, herplant op locatie
• Berkenhof naast nr. 1: wilg, Ø 40-50 cm,
dood, herplant nabij locatie
• Bronsteeweg t.h.v. 24-26: 1 es, Ø 20-30 cm,
ziekt, herplant binnen de gemeente
• Bronsteeweg t.h.v. 25: 1 es, Ø 20-30 cm,
dood, herplant binnen de gemeente
• Burg. Van Lennepweg, 3e boom vanaf de
Kerklaan: 1 robinia, Ø 30-40 cm, schade,
herplant binnen de gemeente
• Burg. Van Lennepweg t.h.v. het Sorghbos:
1 berk, Ø 0-10 cm, dood, herplant op locatie
• Burghavepad t.h.v. brug naar parkeerplaats:
1 populier, Ø >80 cm, wortelschade/ziek,
herplant binnen de gemeente
• Chopinlaan t.h.v. 15: 1 berk, Ø 30-40 cm,
dood, herplant op locatie
• Crayenestersingel t.h.v. 18 en 22: 2 elzen,
Ø 50-60 cm, dood, herplant op locatie
• Dinkellaan t.h.v. 5: 1 populier, Ø >80 cm,
stormschade, herplant op locatie
• Drieherenlaan t.h.v. 34: 1 lijsterbes, Ø 0-10
cm, dood, herplant binnen de gemeente
• Els van Roodenlaan t.h.v. 1 en Judith
Leysterlaan 50: 2 lijsterbessen, Ø 0-10 cm,
herplant binnen de gemeente
• Erasmuslaan/Struyckenlaan t.h.v.
parkeerplaats: 1 sierkers, Ø10-20 cm,
herplant nabij locatie
• Fazantenlaan t.h.v. 35: 1 iep, Ø 40-50 cm,
stormschade, herplant aan de overkant
locatie
• Frieslandlaan t.h.v. ingang flatgebouw:
1 christusdoorn, Ø 30-40 cm, herplant

binnen de gemeente
• Helena Kuipers-Rietberglaan t.h.v. 38:
1 esdoorn, Ø 20-30 cm, dood, herplant
nabij locatie
• Hendrik Andriessenlaan t.h.v. 28-30:
2 wilgen, Ø 20-30 cm, dood, herplant op
locatie
• Herenweg t.o. 113 t/m 121: 1 eik, Ø 10 cm,
dood, herplant binnen de gemeente
• Herfstlaan park: 1 den, Ø 20 cm, dood,
herplant in het park
• Herfstlaan park: 1 goudes, Ø 60-70 cm,
zwamaantasting, herplant in het park
• Hendrik de Keyserlaan naast Heemsteedse
Dreef 29: 1 berk, Ø 10-20 cm, schade,
herplant binnen de gemeente
• Hollandsdiep naast 8: 1 lijsterbes, Ø 20-30
cm, dood, herplant op de locatie
• Van der Horstlaan t.h.v. gemaal: 1 wilg, Ø 6070 cm, t.b.v. gemaal, herplant op de locatie
• Hugo de Grootlaan t.h.v. 1 en 2a: 2 berken,
Ø 20-30 cm, stormschade, herplant binnen
de gemeente
• Irislaan t.h.v. 9: 1 lijsterbes, Ø 40-50 cm,
stormschade, herplant binnen de gemeente
• Jan van den Bergstraat t.h.v. 57:
1 judasboom, Ø 20-30 cm, stormschade,
herplant op de locatie
• Jan Wiegmanlaan t.o. 8-14: 1 lijsterbes,
Ø 10-20 cm, kroonsterfte/aantasting,
herplant nabij locatie
• Johan Wagenaarlaan t.h.v. Ravellaan: 2
populieren, Ø 60-70 cm, stormschade,
herplant op de locatie
• Jos Gemmekeweg t.h.v. 9: 1 sierpeer, Ø 3040 cm, dood, herplant binnen de gemeente
• Judith Leysterlaan , tegenover 15: 1
lijsterbes, Ø0-10 cm, dood, herplant binnen
de gemeente
• Koediefslaan, tegenover 53: 1 Berk, Ø 30-40
cm, herplant op de locatie
• Kohnstammlaan, naast 2: 1 Iep, Ø 50-60 cm,
dood, herplant op de locatie
• Kohnstammlaan ten noorden van fietsbrug
Leidsevaart: 1 esdoorn, Ø 20-30 cm, dood,
herplant binnen de gemeente
• Leidsevaartweg t.h.v. fietsenstalling:
1 linde, Ø 20-30 cm, dood, herplant
binnen de gemeente
• Linge t.h.v. speelplaats: 1 bolesdoorn,
Ø 20-30 cm, dood, herplant op de locatie
• Linge t.h.v. voetbalveld: 1 lijsterbes,
Ø 20 cm, dood, herplant op de locatie

• Linge t.h.v. voetbalveld: 1 eik, Ø 0-10 cm,
dood, herplant op de locatie
• Linge t.h.v. voetbalveld: 1 populier,
Ø 50-60 cm, aantasting/ziek, herplant
binnen de gemeente
• Park Meermond: 2 esdoorns, Ø 30-40 cm,
kroonsterfte/ziek, herplant op de locatie
• Molenlaan t.h.v. 5 en 6: 2 esdoorns,
Ø 20-30 cm, kroonsterfte, herplant binnen
de gemeente
• Nijverheidsweg 19, hoek Industrieweg:
1 esdoorn, Ø 40-50 cm, kroonsterfte,
herplant binnen de gemeente
• Nijverheidsweg t.o. nr. 1: 1 den, Ø 20 cm,
dood, herplant binnen de gemeente
• Provinciënlaan hoek Kerklaan: 1 esdoorn,
Ø 30-40 cm, herplant nabij locatie
• Provinciënlaan nr. 34-190: 1 esdoorn,
Ø 30-40 cm, takken breuk gevaar,
herplant op de locatie
• Rijnlaan, achter 79: 1 es, Ø 50-60, ziek,
herplant binnen de gemeente
• Rijnlaan t.h.v. 36, achterkant aan Dinkelpad:
1 esdoorn, Ø 40-50 cm, dood, herplant
binnen de gemeente
• Romeinlaan t.h.v. 20-22: 1 lijsterbes,
Ø 20-30 cm, zwamaantasting, herplant
binnen de gemeente
• Romeinlaan t.h.v. 26-28: 1 lijsterbes, Ø 20-30
cm, dood, herplant binnen de gemeente
• Schielaan t.h.v. 27 en 36: 2 lijsterbessen,
Ø 10-20 cm, dood, herplant nabij locatie
• Slotlaan t.h.v. 13 en 15B: 2 sierperen, Ø 0-10
cm, kroonsterfte, herplant op de locatie
• Slotlaan t.h.v. 14 en 18: 2 paardenkastanjes,
Ø 30-40 cm, schade, herplant op locatie
• Spaarnzichtlaan 27: 1 linde, Ø 40-50 cm,
zwamaantasting, herplant in een later
stadium
• Spinozalaan t.h.v. 15: 1 lijsterbes, Ø 10 cm,
kroonsterfte, herplant nabij locatie
• Tooropkade tegenover 5: 1 berk, Ø 40-50
cm, dood, herplant op de locatie
• Vrijheidsdreef: 1 zelkova, Ø 0-10 cm, dood,
herplant op de locatie
• Voorweg t.h.v. 33, hoek Winterlaan: 1 eik,
Ø 30-40 cm, dood, herplant op de locatie
Deze publicatie is een aankondiging van
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid
tot bezwaar is. Lees meer in het artikel
over dit onderwerp in deze editie van
HeemstedeNieuws

Beschikking maatwerkvoorschriften Julianalaan 6
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
legt, namens het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede, op grond van
artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit
maatwerkvoorschriften op aan:
• Loco Coffee, Julianalaan 6 Heemstede
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput

is toegestaan, omdat het lozen in dit geval
geen nadelige gevolgen heeft voor de
doelmatige werking van de voorzieningen
voor het beheer van afvalwater.
De beschikking ligt ter inzage van 19
november tot 31 december 2020 via www.
odijmond.nl. Tot 31 december 2020 kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaar
maken bij het college van burgemeester en

wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende
belangen kan een voorlopige voorziening
worden aangevraagd bij de Rechtbank
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
Contact
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@odijmond.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’.

