Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 9 december 2020

Heemstede

Winkels Heemstede mogen
langer open

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Dit jaar is het extra belangrijk om de drukte in
winkels en winkelgebieden zoveel mogelijk
te spreiden. Want ook in december geldt:
houd voldoende afstand en vermijd drukke
plekken. Alle winkels in Heemstede mogen
daarom dit jaar, als zij dat willen, in december
langer open zijn. Met de ruimere openingstijd
is het voor u als klant beter mogelijk op een
rustig(er) moment uw inkopen te doen.
Winkeliers kunnen zelf kiezen of zij langer
open zijn, dus het advies is dit vooraf te
checken.

Uitbreiding openingstijd

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

Alle winkels mogen in december 2020 ook op
zon- en feestdagen open zijn vanaf 8.00 tot
20.00 uur; dit was voorheen vanaf 11.00 uur.
Daarnaast is er extra opening toegestaan op
kerstavond tot 20.00 uur, voorheen was dit
19.00 uur.

De bevoorrading van winkels op zon- en
feestdagen is slechts mogelijk met een kleine
vrachtwagen voor de levering van dagverse
producten tussen 7.00 en 11.00 uur. Nachtelijke
bevoorrading op alle dagen tussen 21.00 en
7.00 uur is niet toegestaan.

De toegestane openingstijden
worden in december:

• Maandag tot en met zaterdag, waaronder
24 december, van 6.00 tot 20.00 uur.
• Zondagen, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag,
Nieuwjaarsdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Vanaf 2 januari 2021 gaan we terug naar de
reguliere openingstijden. Als gevolg van de
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 zal de
sluitingstijd op maandag tot en met zaterdag
voor detailhandel (met uitzondering van de
supermarkten) nog steeds 20.00 uur blijven.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Winnaars van
Sinterklaas-winactie
Kinderen uit Heemstede konden vorige week
meedoen aan een winactie voor Sinterklaas
door hun ramen te versieren. Uit de vele mooie
inzendingen zijn 3 winnaars gekozen. Zij
ontvingen een heerlijk Sinterklaaspakket vol
lekkernijen en cadeautjes. Alle producten uit
de box komen van Heemsteedse ondernemers.

Blije ondernemers én blije kinderen!

Mashal heeft een mooie tekening gemaakt.
Seb en Rosa hebben hun raam mooi versierd.
Wij hopen dat de winnaars en alle inwoners
van Heemstede een gezellige Sinterklaasavond
hebben beleefd.

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

Samenwerking Wandelnetwerk
Zuid-Kennemerland
Het gloednieuwe Wandelnetwerk
Zuid-Kennemerland staat in de steigers.
Zes gemeenten, waaronder Heemstede, en
4 natuurbeheerorganisaties ondertekenden
de samenwerkingsovereenkomst. Het is
het startschot voor de realisatie van het
grootste regionale routenetwerk binnen het
Wandelnetwerk Noord-Holland.

Omvangrijk wandelnetwerk

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

Het 586 kilometer lange netwerk
verbindt bestaande ommetjes en langere
wandeltrajecten tot één groot wandelgebied.
Het loopt van Zandvoort tot de westkant van
Amsterdam en van Haarlem tot Nieuw-Vennep.

Er komen 405 keuzepunten, 9 kilometer
nieuw te ontwikkelen boerenlandpaden
en 8 toeristische overstappunten.

Start inrichting wandelnetwerk

Voordat wandelaars kunnen genieten van
dit nieuwe wandelnetwerk moet er nog
veel gebeuren. Na het ontwikkelen van een
definitief ontwerp start een aannemer in het
najaar van 2021 met de inrichting. Nieuwe
routemarkeringen en keuzepuntpalen van
wandelnetwerk Noord-Holland vervangen
dan de bestaande markeringen. Ga naar
wandelnetwerknoordholland.nl voor meer
informatie.

Toenemende drukte
milieustraat
Vooral op zaterdag en maandag is het steeds
drukker bij de milieustraat Heemstede. Wij
raden u daarom dringend aan op andere
werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur naar de
milieustraat te gaan.
Kijk voor meer informatie over de
openingstijden en de coronamaatregelen op
heemstede.nl/afval/milieustraat.

Groene lobby gestart
met zwerfafvalmonitor
De komende weken voert de Groene Lobby
een zwerfafvalmonitor uit, beginnend met
de Binnenweg en de Raadhuisstraat. Twee
personen in een opvallende outfit prikken
afval en registreren dit tegelijkertijd door foto’s
te maken. Zo wordt, met inachtneming van
alle geldende coronamaatregelen op straat,
waardevolle informatie verzameld over de
locatie en het soort afval. Met als resultaat een
basismeting van zwerfafval en nog steeds een
schone straat.
De Groene Lobby eindigt met een laatste
meting op 23 december. Voor meer informatie:
kijk op wijmakenheemstede.nl.

Nieuwe regelgeving

Vergadering gemeenteraad 16 december 2020

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet
op de kansspelen Heemstede 2020
Op 30 november 2020 heeft de burgemeester
van Heemstede het Aanwijzingsbesluit
toezichthouders Wet op de kansspelen
Heemstede 2020 vastgesteld. Het
aanwijzingsbesluit treedt in werking
op 1 december 2020. Lees de volledige
bekendmaking in de Staatscourant (jaargang
2020, nummer 63462), het Gemeenteblad op
overheid.nl (publicatienummer 2020-315870)
of via heemstede.nl/bekendmakingen en zoek
op publicatienummer.

De gemeenteraad van Heemstede houdt
digitale raadsvergadering op 16 december
2020 om 20.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd deze digitale vergadering te
volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl

Verordening speelautomaten
Heemstede 2020
Op 26 november 2020 heeft de raad de
Verordening speelautomaten Heemstede
2020 (publicatienummer 2020-315609)
vastgesteld. Deze verordening treedt in
werking op 1 december 2020. De Verordening
speelautomaten Heemstede is hiermee
vervallen. Lees de volledige bekendmaking
in het Gemeenteblad op overheid.nl of via
heemstede.nl/bekendmakingen en zoek op
publicatienummer.

Rectificatie vervanging
gemeentelijke bomen
In onze publicatie over vervanging van
gemeentelijke bomen van 18 november 2020
is een boomlocatie onjuist weergegeven:
• Crayenestersingel t.h.v.18 en 22: 2 elzen,
Ø 50-60 cm, dood, herplant op locatie
Dit moet zijn:
• Crayenestersingel t.h.v.18: 1 els, Ø 50-60 cm,
dood, herplant op locatie
• Crayenestersingel t.h.v.30: 1 els, Ø 20-30 cm,
dood, herplant op locatie

Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering
16 december 2020
• Vragenuur

Abonneer u op de e-mailservice,
download de app of bekijk de berichten
online op overuwbuurt.overheid.nl

Overige punten:
• Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 16 december 2020
• Wat verder ter tafel komt
Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt
u de stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per
e-mail griffie@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Belle van Zuylenlaan 29, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 728748, ontvangen
26 november 2020
• Dinkellaan 13, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 727169, ontvangen
24 november 2020
• Floradreef 26, de bouw van een kelder
onder de woning, wabonummer 726662,
ontvangen 24 november 2020
• Heemsteedse Dreef 142, constructieve
wijzigingen, het plaatsen van een
dakkapel op het achtergeveldakvlak,
een gevelwijziging en het balkon bij de
woning betrekken, wabonummer 728288,
ontvangen 26 november 2020

• Laan van Rozenburg 18, het vergroten
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak en verlengen kap,
wabonummer 730684, ontvangen
17 september 2020
• Patrijzenlaan 15, het uitbreiden van een
woonhuis, vervangen van de kozijnen
en plaatsen dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak , wabonummer 728728,
ontvangen 26 november 2020,
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Heemsteedse Dreef 135, het plaatsen van
een haagondersteunende constructie,
wabonummer 720240, verzonden 3
december 2020

• Laan van Insulinde 10, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 678908,
verzonden 27 november 2020
• Laan van Rozenburg 18, het vergroten
van de dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak en verlengen kap,
wabonummer 730684, verzonden
2 december 2020. Deze vergunning is
van rechtswege verleend vanwege het
verstrijken van de beslistermijn.
• Oudemanslaan 5, het kappen van 1 eik,
wabonummer 717841, verzonden
4 december 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’.

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

Wilt u op de hoogte
blijven van de
bekendmakingen
in uw buurt?

Hamerpunten:
• Vaststellen belastingverordeningen 2021
• Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
• Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024:
Samen tegen schulden
• Vaststellen ‘Regiovisie VERBINDEN EN
VERSTERKEN in de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling’
• Uitwerking participatiebeleid: proceskader
voor complexe opgaven waarover college
en/of raad besluit

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’.

