
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 december 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

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

Doe mee met de Sinterklaas winactie
Burgemeester Astrid Nienhuis kreeg afgelopen 
vrijdag 27 november Sinterklaas en zijn pieten 
op visite. Tijdens deze online chatsessie 
met de burgemeester, Sint en de pieten 
beantwoordden ze live vragen van kinderen. 
Benieuwd hoe dit is gegaan? Terugkijken kan 
via bit.ly/sintinheemstede.

Win de ultieme Sinterklaas-box
Sinterklaas en de burgemeester van Heem-
stede hebben een leuke winactie in petto! 

Versier je raam met leuke tekeningen, knuff els, 
slingers of pakketjes. Maak er een foto van en 
stuur deze naar sinterklaas@heemstede.nl. 
Delen op social media kan met de hashtag 
#sintinheemstede. 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!

Tentoonstelling van de 
Roze Kunstlijn in raadhuis
De Roze Kunstlijn heeft een tentoonstelling 
samengesteld voor het raadhuis van 
Heemstede. De tentoonstelling Variabelen is 
tot en met 28 december 2020 te zien in de 
Burgerzaal. Het is het tweede jaar dat de Roze 
Kunstlijn gastvrij wordt ontvangen op deze plek. 

De Roze Kunstlijn
De Roze Kunstlijn is een initiatief van een aantal 
regenboog-organisaties, waaronder COC 
Kennemerland en Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland. Het initiatief geeft kunstenaars 
de ruimte om werk te laten zien met 
als doelstelling om de acceptatie van 
homoseksualiteit te vergroten.

Tentoonstelling Variabelen
In de tentoonstelling is een variatie aan werken 
en thema’s te zien van kunstenaars uit binnen- 
en buitenland. Bezoekers zijn welkom om in 
een grote ruimte te genieten van divers werk. 
Houd rekening met de RIVM-richtlijnen; het 
dragen van een mondkapje is verplicht. 

Kunstenaars in willekeurige volgorde: 
Peter Bartels, Luna Meis, Peerke art, Ok van 
Batenburg, Fred Rozenhart, Mark Haagmans, 

Suzanne van der Laar, Pablo Burgos, Rob 
Snellen, Rosita van Wingerden, Soek 
Zwamborn, Saskia Minoli, Roberto Helder, 
Dennes Bulters, Froukje van Tetterode, 
Jeannette Burink en in de hal, naast Luna Meis 
Dave Hilliard.

Overlastspreekuur 
3 december
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 
3 december 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 
meerwaarde.nl.

Regelingen voor 
inwoners met een laag 
inkomen
Er bestaan veel regelingen voor inwoners 
met een laag inkomen. In een paar stappen 
berekent u op iasz.nl/berekenuwrecht 
anoniem op welke regelingen u mogelijk recht 
heeft.

Daarnaast kunt u mogelijk gebruik maken 
van de eenmalige kledingcadeaukaart voor 
kinderen tot 18 jaar. De kaart heeft een waarde 
van 100 euro en is in te wisselen bij meer dan 
10.000 (online) winkels. De cadeaukaart is twee 
jaar geldig.

Aanvragen cadeaukaart
Inwoners met een uitkering via IASZ hoeven 
niets te doen. Zij ontvangen automatisch 
bericht over de cadeaukaart. Ontvangt u geen 
uitkering? Vraag de cadeaukaart dan aan vóór 1 
januari 2021 via iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/
kledingcadeaukaart.

Om verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan geldt per 1 december 2020 een 
mondkapjesplicht in onder andere winkels, 
musea, restaurants en theaters. Ook in 
het onderwijs (met uitzondering van de 
basisschool) moeten mensen een mondkapje 
gaan dragen. In het openbaar vervoer was 
een mondkapje al verplicht, maar voortaan 
is dit ook het geval in stations en bij bus- en 
tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor 
iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel 
niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. 
Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Glipper	Dreef	201,	het	uitbreiden	van	

het woonhuis op de begane grond, 
eerste verdieping en wijzigen gevels, 
wabonummer 723677, ontvangen 18 
november 2020

•	 Glipperweg	69,	het	uitbreiden	van	de	eerste	
verdieping en wijzigen borstwering erker, 
wabonummer 722129, ontvangen 

 16 november 2020
•	 Hageveld	16,	het	kappen	van	een	linde,	

wabonummer 725102, ontvangen 
 20 november 2020
•	 Hageveld	44,	het	plaatsen	van	twee	

dakramen, wabonummer 724137, 
ontvangen 19 november 2020

•	 Huizingalaan	2,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis, wabonummer 723051, 
ontvangen 17 november 2020

•	 Mozartkade	9,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis op de eerste verdieping, 
wabonummer 723268, ontvangen 18 
november 2020

•	 Spaarnzichtlaan	31,	het	verhogen	van	de	

nok en plaatsen van een dakkapel op het 
achter- en zijgeveldakvlak, wabonummer 
724524, ontvangen 19 november 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Laan	van	Insulinde	10,	het	plaatsen	van	een	

fi etsenoverkapping, wabonummer 678908,  
verzonden 27 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
•	 Roerdomplaan	13,	het	plaatsen	van	een	

windscherm, wabonummer 696478, 
ontvangen 22 september 2020

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



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’.

Verwijdering vaartuig Leidsevaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:

•	 Een	witte	polyester	boot,	kenmerk	
Y51Y3Z, in de Leidsevaart, ter hoogte van  
Leidsevaartweg 81

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 7 december 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 betreffende 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.

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 
is verboden 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.

Vergadering 
gemeenteraad 
7 december 2020
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 7 december 
2020 om 20.00 uur. De vergadering begint 
aansluitend aan de hervatting van de 
raadsvergadering van 26 november. U bent van 
harte uitgenodigd deze digitale vergadering te 
volgen via: www.gemeentebestuur.heemstede.
nl.

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 gemeentebestuur.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.

Recti�catie Vervanging 
gemeentelijke boom 
In onze publicatie over vervanging van 
gemeentelijke bomen van 18 november 2020 
is een boomlocatie onjuist weergegeven:
•	 Hendrik	de	Keyserlaan	naast	Heemsteedse	

Dreef 29: 1 berk, Ø 10-20 cm, schade, 
herplant binnen de gemeente

Dit moet zijn:
•	 Hendrik	de	Keyserlaan	20:	1	berk,	Ø	10-20	

cm, schade, herplant binnen de gemeente

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




