
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 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

Op woensdag 25 november om 20.00 uur 
steken de burgemeester van Heemstede 
en Heemsteedse leden van Soroptimist 
International club Haarlem e.o. de oranje 
verlichting van het raadhuis en het molentje 
van Groenendaal symbolisch aan. Dit gebeurt 
(uiteraard) ‘coronaproof’ en zonder publiek. Met 
de actie wordt aandacht gevraagd voor ‘Orange 
the world’; de jaarlijkse wereldwijde campagne 
waarin 16 dagen lang actie wordt gevoerd om 
geweld tegen vrouwen te stoppen.

Orange the world 
Op veel plekken in de regio en in heel 
Nederland gaat woensdag om 20.00 uur 
het oranje licht aan, als onderdeel van 
Orange the world. De actie is een initiatief 
van de Soroptimisten, een wereldwijde 
serviceorganisatie van vrouwen, en loopt 
tussen 25 november en 10 december. De 
startdag 25 november is de internationale dag 
tegen geweld tegen vrouwen en 10 december 
is internationale mensenrechtendag.

Orange the World

Live chatsessie Sinterklaas en 
burgemeester
Sinterklaas is weer in het land! Burgemeester 
Astrid Nienhuis heeft de Sint en zijn pieten 
op vrijdag 27 november om 10.00 uur op 
visite gevraagd, maar gaat het hem lukken 
om op tijd naar Heemstede te komen?! 
De burgemeester wacht in spanning op 
Sinterklaas en zijn pieten in het raadhuis en 
deelt dit live met iedereen. 

Gratis DigiHulplijn
Niet iedereen redt zich in de digitale wereld. 
Dat is extra lastig omdat we tegenwoordig 
afhankelijk zijn van digitaal contact. Daarom 
is er nu de gratis DigiHulplijn, waar burgers 
terecht kunnen met digitale uitdagingen.

Initiatiefnemers
De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van 
het Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en 
de Koninklijke Bibliotheek, private partijen en 
de Alliantie Digitaal Samenleven. Vrijwilligers 
helpen burgers – vooral ouderen – met vragen 
over digitale communicatie en het gebruik van 
digitale apparaten. 

Hulp nodig?
De (gratis) DigiHulplijn is van maandag tot en 
met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar 
via 0800 1508. De vrijwilligers nemen de tijd 
voor u en komen met een persoonlijk advies 
om u op weg te helpen.

WEBINAR WONINGISOLATIE 
1 OF 9 DECEMBER 19.30 UUR
Deze winter uw woning isoleren? 
En profi teren van subsidies? Laat u infor-
meren 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

Verleng op tijd uw 
parkeervergunning
Woont en/of werkt u in een wijk rondom station 
Heemstede-Aerdenhout? En wilt u in 2021 weer 
gebruikmaken van uw parkeervergunning? Ga 
naar parkeren.heemstede.nl en log in met uw 
DigiD of eHerkenning (voor bedrijven). U kunt 
uw parkeervergunning online verlengen en 
betalen met iDEAL. Uw vergunning is dan heel 
2021 geldig. Wilt u uw parkeervergunning niet 
meer gebruiken in 2021? Dan hoeft u niets te 
doen.

Bereken anoniem uw recht 
op � nanciële regelingen
Er bestaan veel regelingen 
voor inwoners met een 
laag inkomen. Bijvoorbeeld 
een schoolkostenregeling, 
een vergoeding voor 
huiswerkbegeleiding of voor 
sportkosten. Niet iedereen kent 
deze regelingen. Inwoners van 
Bloemendaal en Heemstede kunnen 
daar nu op een simpele manier 
achter komen. In een paar stappen 
kunt u anoniem berekenen op 
welke regelingen u mogelijk recht 
heeft. 

Hoe werkt het?
Bereken uw recht is op initiatief 
van de Intergemeentelijke 
Afdeling Sociale Zaken (IASZ) van 

Bloemendaal en Heemstede in 
gebruik genomen. Stapsgewijs leidt 
de rekenhulp u door vragen over 
bijvoorbeeld gezinssamenstelling, 
inkomen en vermogen. Daarna 
laat het programma zien op welke 
regelingen u eventueel recht heeft. 
Het invullen duurt 5 à 10 minuten. 
Bezoekers hoeven nergens hun 
naam en adres in te vullen en blijven 
dus anoniem. Pas bij het aanvragen 
van een regeling moet de bezoeker 
persoonlijke gegevens invullen 
op het aanvraagformulier van de 
gemeente.

Kijk voor meer informatie en 
voorwaarden op 
www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen.

Reserveer vrijdagochtend 27 november in de 
agenda, bedenk leuke vragen en stuur ze naar 
sinterklaas@heemstede.nl. Wie weet komen 
deze vragen voorbij tijdens de live chatsessie!!

Deelnemen kan via bit.ly/sintinheemstede. 
Iedereen kan de live chatsessie vanuit huis of 
de klas bijwonen. Wat een feest!

Psst.. Mogen wij een 
geheimpje verklappen?
Sinterklaas en de burgemeester hebben ook 
nog een leuke winactie in petto! Hier zullen zij 
alles over vertellen tijdens de live chatsessie. De 
prijs? Dé ultieme Sinterklaas-box vol lekkernijen 
en cadeautjes. Alle producten uit de box 
komen van Heemsteedse ondernemers. Niet 
alleen leuk voor de kinderen, ook een steuntje 
in de rug voor de lokale ondernemers! 

Hebben jullie iets leuks bedacht of gemaakt 
voor Sinterklaas? Zet het op social media en 
gebruik de hashtag #sintinheemstede.

Samen maken wij er een speciaal 
Sinterklaasfeest van! 



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’.

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

Vergaderingen raadscommissies december
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 1, 2 en 3 december 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 
1 december 2020
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	commissie	

Samenleving 1 december 2020
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Beleidsplan	schuldhulpverlening	2021-2024:	

Samen tegen schulden (A)
•	 Vaststellen	‘Regiovisie	VERBINDEN	EN	

VERSTERKEN	in	de	aanpak	van	huiselijk	geweld	
en kindermishandeling’ (A)

•	 Uitwerking	participatiebeleid:	proceskader	
voor complexe opgaven waarover college en/
of raad besluit (A)

•	 Haalbaarheidsonderzoek	Motie	‘Plaats	voor	
buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst’ (B)

•	 Ontwikkelingen	sociaal	domein	inclusief	
Paswerk

•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
2 december 2020
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Wijziging	Algemene	Plaatselijke	Verordening
•	 Vaststellen	belastingverordeningen	2021
•	 Concept	plan	van	aanpak	visie	weekmarkt	
•	 Energietransitie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
3 december 2020
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Groot	onderhoud	Heemsteedse	Dreef,	

asfaltonderhoud
•	 Actieplan	Geluid	2018-2023
•	 Prestatieafspraken	2021	Volkshuisvesting
•	 Overzicht	bouwprojecten
•	 Omgevingswet
•	 Actiepuntenlijst	
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan 
de commissie
Tijdens	de	commissievergadering	mag	u	uw	visie	
en/of mening geven door gebruik te maken van 
het spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden 
bij de commissiegriffier, Frank Wilschut, via tel. 
(023) 548 56 37 of per e-mail: griffie@heemstede.nl 

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 26 november 
2020 om 19.00 uur en om 21.30 uur. De 
vergadering om 21.30 uur begint aansluitend 
aan de hervatting van de raadsvergadering 
van 29 oktober 2020 dezelfde avond om 19.00 
uur. Aanvangstijd is indicatief. U bent van harte 
uitgenodigd deze digitale vergadering te volgen 
via: www.gemeentebestuur.heemstede.nl.

Digitale raadsvergadering 
26 november 2020 om 19.00 uur

Bespreekpunten:
•	 Verzoek	opheffen	geheimhouding	informatie	

dossier Manpadslaangebied
•	 Najaarsnota	2020
•	 Reserve	coronacrisis
•	 Aanbesteding	rioolrenovatie	Heemsteedse	

Dreef en omgeving
•	 Evaluatie	welstandsbeleid
•	 Tijdelijke	regeling	fractievertegenwoordigers	

in coronatijd 

Hamerpunten:
•	 Aanbesteding	accountantsdiensten	

jaarrekening 2021 en 2022
•	 Vaststellen	Verordening	speelautomaten	

Heemstede 2020
•	 Zienswijze	raad	Provinciaal	inpassingsplan	

Cruquiusbrug

Overige punten:
•	 Benoemingen	in	raadscommissies	
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	raadsvergadering	

26 november 2020
•	 Wat	verder	ten	tafel	komt

Digitale raadsvergadering 
26 november 2020 om 21.30 uur

Op de agenda:
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 26 november 2020

Bespreekpunten:
•	 Aanbevelingen	oversteekplaats	Adriaan	

 Pauwlaan - Herenweg
•	 Invoering	Duurzaam	Afvalbeleid	2020-2030

Hamerpunten:
•	 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

Overige punten:
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	raadsvergadering	

26 november 2020
•	 Wat	verder	ten	tafel	komt

Op	gemeenteraad.heemstede.nl	vindt	u	de	
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via telefoonnummer (023) 548 56 46 
of per e-mail griffie@heemstede.nl

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op	23	november	2020	heeft	de	burgemeester	
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf te 
verlenen aan Nolita Heemstede B.V., Ankerkade 
1 in Heemstede. 

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

Verwijdering 
�etswrakken 
Stationsomgeving
Op	9	december	2020	gaan	medewerkers	
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het 
NS-station Heemstede-Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele	fietskettingen	waarmee	deze	fietsen	
aan fietsklemmen of andere gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook	worden	alle	fietskettingen	en	andere	
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.

De fietsen en kettingen worden 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 zijn fiets ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Bestemmingsplan 
‘Horeca en terrassen 
Heemstede’ 
onherroepelijk 
In haar vergadering van 31 oktober 2019 heeft 
de raad van Heemstede het bestemmingsplan 
‘Horeca en terrassen’ vastgesteld.

Tegen	het	vaststellingsbesluit	is	beroep	
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (hierna: “De Afdeling”).
Met de uitspraak van 28 oktober 2020 vernietigt 
De Afdeling het besluit van de raad voor zover 
daarin de aanduiding “overige zone - terrassen” 
is toegekend aan de gronden vóór het perceel 
Jan	van	Goyenstraat	2.	Voor	het	overige	is	
het bestemmingsplan in stand gebleven en 
daarmee onherroepelijk geworden. 

De uitspraak vindt u op de website van de Raad 
van State (www.raadvanstate.nl). De uitspraak 
heeft	het	kenmerk	ECLI:NL:RVS:	2020:2550.	De	
uitspraak zal tevens te raadplegen zijn via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Heemsteedse	Dreef	135,	het	plaatsen	van	

een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 720240, ontvangen 

 12 november 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Els	van	Roodenlaan	6,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 716677, verzonden 

 17 november 2020
•	 Herenweg	121A,	uitbreiden	benedenwoning,	

wabonummer 696547, verzonden 
 17 november 2020
•	 Linge	9,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	op	

het voorgeveldakvlak, wabonummer 715317, 
verzonden 17 november 2020

•	 Meindert	Hobbemastraat	47,	het	wijzigen	
van de voorgevel en plaatsen dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 696554, 
verzonden 19 november 2020

•	 Wagnerkade	37,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw en plaatsen dakkapel op het 
voor- en achtergeveldakvlak, wabonummer 
708538, verzonden 19 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
•	 Von	Brucken	Focklaan	47,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
verplaatsen trap, wabonummer 714089, 
ontvangen 1 november 2020

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




