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Heemstede

Op zoek naar klein geluk in Heemstede
Al maandenlang houdt het coronavirus ons
in zijn greep. Kinderen krijgen online les,
jongeren vervelen zich, we hebben minder
contacten met anderen, de druk op de zorg
is groot, ondernemers hebben het zwaar.
Kortom, we hebben er allemaal genoeg van.
Maar tot er een vaccin is, zullen we met elkaar
door deze tijd moeten komen. Veerkracht
tonen en ondanks alles dichtbij huis genieten
van de kleine dingen die nog wel kunnen.
Dat gebeurt ook in Heemstede: we bedenken
creatieve manieren om met elkaar in contact
te blijven, er is aandacht voor elkaar, we gaan
- Astrid
meer de natuur in en vinden nieuwe manieren
om te sporten en bewegen.

Klein
Geluk…

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Wat is

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

Spontane gesprekjes
tijdens een
wandeling in het
Groenendaalse Bos
- Astrid

Wat is
dat voor jou?

De jaarlijkse kerstboomverbranding
in januari gaat niet door. Kerstbomen
worden in speciale ingeplande
ophaalronden op dinsdag 5 en
woensdag 6 januari opgehaald.

Vóór 5 januari en na 6 januari is
uw oude kerstboom gft-afval
Doet u uw kerstboom vóór 5 januari
of na 6 januari de deur uit? Dan biedt
u deze (in stukken geknipt) aan via de
groene gft-rolemmer of ondergrondse
gft-container.

www.heemstede.nl/kleingeluk

Heeft u ook een verhaal? Laat het weten via
heemstede.nl/kleingeluk. Het grootste geluk zit
immers soms in de kleinste dingen.

Samen houden we de
papiercontainers bruikbaar
December is bij uitstek dé cadeaumaand.
Pakjesavond, cadeaus onder de kerstboom
en de pakketten van webwinkels zijn juist in

deze periode niet aan te slepen. De feestdagen
leveren niet alleen veel blije gezichten op, maar
zorgen ook voor stapels kartonnen dozen.
Dozen die uiteindelijk in een papiercontainer
belanden. In december raken de containers
daarom extra snel vol. Daarnaast worden
te grote dozen in de containers gestopt,
waardoor deze verstopt raken en ‘vol’ lijken.
Als gevolg storingen, zwerfafval en onveilige
situaties.
We roepen u daarom op papier en karton klein
te maken voordat u het in de ondergrondse
container gooit. Papiercontainer vol? Meld
het bij Meerlanden via pi@meerlanden.nl of
(0297) 38 171 17. Zet uw papier nooit naast de
container, maar probeer een andere container.
Samen houden we de papiercontainers
bruikbaar en voorkomen we overlast.

IK HOU
AFSTAND

Hang de poster op met deze zijde naar buiten

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

Wij gaan in Heemstededat
op zoek
naarjou?
voor
datgene wat klein geluk betekent
voor
www.heemstede.nl/kleingeluk
Heemstedenaren. Waarvan krijgt u energie,
wat stemt positief, waaruit put u hoop? In de
campagne ‘Klein Geluk’ delen we bijzondere
verhalen en momenten van klein geluk in
coronatijd. Burgemeester Astrid Nienhuis
trapt af met haar kleine geluk: spontane en
bijzondere gesprekjes tijdens een wandeling,
bijvoorbeeld in het Groenendaalse Bos.

Klein
Geluk…

Kerstbomen
ophalen

VAN JOU

IK BESCHERM JOU

JIJ BESCHERMT MIJ

Campagne in samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Uitgeest en Zandvoort

Ik hou afstand van jou
ggdkennemerland.nl/coronavirus

GGD Kennemerland lanceerde vorige week de
campagne IK HOU afstand VAN JOU. Ruim de
helft van alle corona-besmettingen gebeurt
thuis. Handen wassen en afstand houden
zijn belangrijke maatregelen die helpen om
thuisbesmettingen te voorkomen. Het is soms
lastig om dat tegen bezoekers te zeggen.
Inwoners kunnen via ggdkennemerland.nl/
coronavirus/ik-hou-afstand-van-jou gratis
posters en stickers bestellen. Inwoners die de
poster met de tekst IK HOU afstand VAN JOU
voor hun raam plakken, herinneren zichzelf en
gasten aan het belang van de maatregelen.
Een sticker op een handzeeppompje met de
tekst WAS JE handen MAAR BIJ MIJ is ook een
leuke manier om je eraan te herinneren.

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

Nieuwe regelgeving
Besluit maatschappelijke ondersteuning
Heemstede 2021
Op 8 december 2020 heeft het college het
Besluit maatschappelijke ondersteuning
Heemstede 2021 (publicatienummer 2020331558) vastgesteld. Dit besluit treedt
in werking op 1 januari 2021. Het Besluit
maatschappelijke ondersteuning Heemstede
2020 is hiermee vervallen.
Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente
Heemstede 2020-2021
Op 1 december 2020 heeft het college
het Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente
Heemstede (publicatienummer 2020-330634)
vastgesteld. Dit plan treedt met terugwerkende
kracht in werking op 1 november 2020 en
loopt tot en met 31 maart 2021.
Regeling mandaten, volmachten en
machtigingen Heemstede 2020
Op 1 december 2020 heeft het college
de Regeling mandaten, volmachten
en machtigingen Heemstede 2020
(publicatienummer 2020-332255) vastgesteld.
Deze regeling treedt met terugwerkende
kracht in werking op 15 september 2020. De
HRM-mandaten in de regeling treden met
terugwerkende kracht in werking op
1 januari 2020.
De Regeling mandaten, machtigingen
en volmachten Heemstede 2019 wordt
ingetrokken.
Het mandaatbesluit Wet basisregistratie
ondergrond Bloemendaal en Heemstede 2019
vervalt van rechtswege bij bekendmaking van
de mandaatregeling.
Lees de volledige bekendmakingen in het
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze
website heemstede.nl/bekendmakingen en
zoek op publicatienummer.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Ankerkade 1, het uitbreiden van daghoreca
met avondhoreca, wabonummer 758504,
ontvangen 11 december 2020
• Binnenweg 81, het vervangen van reclame,
wabonummer 748206, ontvangen
9 december 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Dinkellaan 13, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 727169, verzonden
15 december 2020
• Jac. P. Thijsselaan 7, het kappen van een
den en een acacia, wabonummer 731517,
verzonden 14 december 2020
• Von Brucken Focklaan 47, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en

verplaatsen trap, wabonummer 714089,
verzonden 15 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
• Ankerkade 1, het uitbreiden van daghoreca
met avondhoreca, wabonummer 758504,
ontvangen 11 december 2020
• Belle van Zuylenlaan 29, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 728748, ontvangen
26 november 2020
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 148 en 150, het
plaatsen van een deurluifel, wabonummer
710225, ontvangen 30 november 2020
• Nicolaas Beetslaan 9, het renoveren en

verbouwen van een vrijstaande woning,
wabonummer 713670, ontvangen
30 oktober 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
• Ankerkade 1, het uitbreiden van daghoreca
met avondhoreca, wabonummer 758504,
ontvangen 11 december 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

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’.

