
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 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

Aangepaste openingstijden:
Donderdag 24 december van 8.30 - 13.00 uur
Vrijdag 25 december gesloten
Donderdag 31 december van 8.30 - 13.00 uur
Vrijdag 1 januari 2021 gesloten
Maandag 4 januari 2021 van 10.00 - 13.00 uur

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Brief van de burgemeester

• Doe uw boodschappen doelgericht en 
alleen 

• Vermijd drukte en doe boodschappen zo 
mogelijk op de ‘stille’ tijden (de winkels 
mogen langer open zijn)

• Haal uw boodschappen dichtbij huis en 
steun de lokale ondernemers en horeca

• Ontvang maximaal 2 bezoekers per dag
• Alleen op 24, 25 en 26 december mag u 

3 bezoekers per dag ontvangen
• Alleen categorie F1 vuurwerk is toegestaan 

(sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en 
sierfonteintjes)

• Ander vuurwerk is verboden (vervoeren, 
verkopen, afsteken, bezit)

• Carbidschieten is verboden*
• Oproep aan ouders: praat met de kinderen 

over het vuurwerk- en carbidverbod
• De gemeente zet extra handhavers en 

toezichthouders in voor het naleven van de 
regels

* Het vuurwerkverbod leidt mogelijk tot 
carbidschieten als alternatief. Carbidschieten 
is echter niet zonder risico’s en geeft grote 
geluidsoverlast. Daarom wordt carbidschieten (en 
bij zich hebben van carbid) verboden. 
Als de gemeenteraad hiermee op 17 december 
instemt, gaat het verbod op 18 december in.

Onderzoek 
digipanel over 
vuurwerk
Hoe ziet de jaarwisseling de komende 
jaren er uit? Afgelopen najaar hebben 
ongeveer 1000 inwoners van Heemstede 
via het digipanel hun mening gegeven 
over de beleving van vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling in Heemstede. De resultaten 
van deze enquête vindt u op heemstede.
nl/digipanel. De uitslag kan bijdragen 
aan de keuze voor de invulling van de 
jaarwisselingen in de komende jaren. 

In de afgelopen maanden hebben veel 
Heemstedenaren elkaar geholpen. Ook nu zijn 
er weer veel mensen die graag hulp bieden.

Gezelligheid in de winter
Samen iets doen in de winterperiode is 
veel gezelliger dan alleen. Zowel binnens- 
als buitenshuis kunnen er samen gezellige 
activiteiten worden ondernomen. Het kan 
gaan om een stukje wandelen, een puzzeltje 
leggen, foto’s uitzoeken, iets creatiefs doen 
zoals schilderen, samen muziek maken en nog 
veel meer leuke activiteiten.

Hulp gevraagd bij het vinden 
van een geschikte woning
Voor een inwoner van Heemstede zijn we op 

zoek naar iemand die hem kan begeleiden bij 
het zoeken naar een geschikte woning. Digitaal 
is deze inwoner nog onvoldoende vaardig om 
dit zelfstandig op te pakken. Bent u digitaal 
vaardig, zoekt u graag mee en hebt u wekelijks 
even tijd, dan is uw hulp zeer welkom!

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.

Vrijwilligers gevraagd in Heemstede 

Zo komen we 
de feestdagen 
coronaproof door

Beste inwoners en ondernemers,

Ook in Heemstede beheerst de coronacrisis al negen maanden ons leven. Velen hebben 
2020 als een zwaar jaar ervaren. De regels die nodig zijn, raken ons in het werk, onze vrije 
tijd en het contact met familie en vrienden. Sommigen voelen zich sneller eenzaam, zijn 
angstig of vrezen voor hun inkomen. En de beperkingen die corona met zich meebrengt, 
zijn vooral voor jongeren zwaar. Het geduld en begrip waarmee inwoners en ondernemers 
in Heemstede hiermee omgaan waardeer ik zeer!

Ook de feestdagen zien er dit jaar anders uit. De regels worden niet soepeler maar strenger, 
zo maakte premier Mark Rutte maandagavond bekend. In ‘gewone tijden’ is december voor 
velen een drukke en gezellige feestmaand. Maar helaas kunnen we deze kerst niet met veel 
familie of vrienden bij elkaar komen. En vuurwerk is er dit jaar met oud en nieuw niet bij. 
De meesten snappen dat de extra maatregelen nodig zijn en dat we allemaal ons best 
moeten doen om die in acht te nemen, maar ik begrijp dat het ook een teleurstelling is. 

We zullen andere manieren moeten vinden om er een gezellige decembertijd van te 
maken. Dat gebeurt ook al. Ik vind het mooi te zien hoe deze coronatijd mensen ook creatief 
maakt, in de dagelijkse dingen en bij feesten zoals Sint Maarten en Sinterklaas. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat u ook vindingrijk bent bij de invulling van de komende feestdagen.

De straten, huizen en winkels in Heemstede zijn helemaal in kerstsfeer. Veel inwoners 
hebben gehoor gegeven aan de oproep ‘wees loyaal en koop lokaal’. Een mooie steun in de 
rug voor Heemsteedse ondernemers. Ondanks de sluiting kunt u hen blijven steunen door 
gebruik te maken van online bestel- en bezorgdiensten. Doet u boodschappen, doe dat 
dan als het even kan op rustige momenten, bijvoorbeeld in de ochtend. De winkels die nog 
open mogen zijn, kunnen in december hun openingstijden verruimen, zodat we de drukte 
kunnen spreiden. 

Restaurants, cafés en terrassen zorgen normaal voor gezelligheid en sfeer, maar nu zijn ze 
verplicht al langere tijd gesloten. U kunt de lokale horecaondernemers steunen door lekkere 
hapjes en een heerlijk avondmaal voor de feestdagen bij hen te bestellen. Veel ondernemers 
hebben een afhaal- of bezorgdienst.

Zo maken we er met z’n allen het beste van. En zoals bij de kerstgedachte past: kijk daarbij 
naar elkaar om. Juist nu. Denk aan die buurvrouw waarvan u weet dat zij de dagen alleen 
doorbrengt of de jongere die alleen woont; doe een kaartje in de bus, ga even langs of 
nodig hem/haar uit nu de familie niet kan komen. En laten we op deze oudejaarsavond 
om middernacht virtueel het glas heff en. Het grootste geluk zit immers soms in de kleinste 
dingen.

Het nieuwe jaar 2021 biedt nieuwe perspectieven. De GGD is hard bezig met de 
voorbereidingen voor het vaccinatieprogramma. Als iedereen zich bovendien aan de 
maatregelen houdt, kunnen we in 2021 hopelijk weer langzaam terug naar normaal. 
Dan kijken we op deze decembermaand 2020 terug als een eenmalige bijzondere ervaring, 
waarbij we in kleinere kring maar in gedachten samen kerst en 
oud en nieuw vierden.

Namens de gemeente wens ik u fi jne feestdagen!

Astrid Nienhuis
Burgemeester van Heemstede



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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Frieslandlaan 35, het wijzigen van de 

bestemming verkeer naar maatschappelijk, 
uitbreiden van een huisartsenpraktijk 
en het kappen van een Japanse kers, 
wabonummer 730941, ontvangen  
1 december 2020

• Jac. P. Thijsselaan 7, het kappen van een 
den en een Acacia, wabonummer 731517, 
ontvangen 2 december 2020

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

Niet in behandeling genomen aanvraag 
omgevingsvergunning 
• Chr. Bruningslaan 13, het plaatsen van 

een overkapping/berging, wabonummer 
702688, deze aanvraag voldoet niet 
aan de voorschriften voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag 
omgevingsvergunning, besluit verzonden  
8 december 2020

Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van een besluit beroep 
aantekenen. (zie :eroep aantekenen).

Verleende omgevingsvergunningen
• Dinkellaan 12, het uitbreiden van de 

eerste verdieping, wabonummer 705505, 
verzonden 9 december 2020

• Ir. Lelylaan 2-6, eenmalig verlengen termijn 
voor een tijdelijk stretchdoek bij het Oude 
Slot (van november 2020 tot april 2021), 
wabonummer 683821, verzonden  
2 december 2020

• Mozartkade 9, het uitbreiden van het 
woonhuis op de eerste verdieping, 
wabonummer 723268, verzonden  
10 december 2020

• Prinsessenhof 15, het optrekken van 
de achtergevel, wabonummer 714541, 
verzonden 8 december 2020

• Roerdomplaan 13, het plaatsen van een 
windscherm, wabonummer 696478, 
verzonden 7 december 2020

• Spaarnzichtlaan 31, het verhogen van de 
nok en plaatsen van een dakkapel op het 
achter- en zijgeveldakvlak, wabonummer 
724524, verzonden 9 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
• Beatrixplantsoen 38, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 714850, ontvangen 2 
november 2020

• Huizingalaan 2, het uitbreiden van 

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

een woonhuis, wabonummer 723051, 
ontvangen 17 november 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevingsvergunningvrij
• Hageveld 16, het kappen van een linde, 

wabonummer 725102, voor deze aanvraag 
is geen omgevingsvergunning nodig 
voor de activiteit kappen en aanleggen, 
deze aanvraag is vergunningvrij, besluit 
verzonden 10 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’.

Nieuwe regelgeving 

Op 26 november 2020 heeft de raad de 
Verordening op de vertrouwenscommissie 
burgemeester Heemstede 2020 
(publicatienummer 2020-315899) vastgesteld. 
Deze is op 2 december 2020 in werking 
getreden.

Op 26 november 2020 heeft de raad 
de Tijdelijke regeling van de raad 
van de gemeente Heemstede over 
fractievertegenwoordigers in coronatijd 
(publicatienummer 2020-315879) vastgesteld. 
Deze is met terugwerkende kracht in werking 
getreden op 30 oktober 2020.

Op 26 november 2020 heeft de raad het Besluit 
wijziging Verordening precariobelasting 2020 
(publicatienummer 2020-315907) vastgesteld. 
Deze wijzigingen zijn met terugwerkende 
kracht in werking getreden per 1 januari 2020.

Op 20 oktober 2020 heeft het college de 
Reglement draagvlakmeting BIZ Heemstede 
centrum 2021 (publicatienummer  
2020-315919) vastgesteld. Deze regeling is in 
werking getreden op 2 december 2020.

Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via 
heemstede.nl/bekendmakingen en zoek op 
publicatienummer. 

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




