
Een leuke verrassing voor 
Heemsteedse gezinnen die in 
deze tijd wel een extraatje kunnen 
gebruiken: zij mochten vanmorgen bij 
het raadhuis een Christmas Foodbox 
ophalen. Deze Smaak van Heemstede-
Foodbox is gevuld met lokale 
producten. “Het is fi jn dat we het 
geld van de kerstbomenverbranding 
die niet doorgaat op deze goede 
manier kunnen besteden,” aldus 
wethouder Sjaak Struijf die de boxen 
overhandigde.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 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 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

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Jaarwisseling 2020-2021

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het 
verboden om vuurwerk te vervoeren, te 
verkopen en af te steken. De regering verwacht 
daarmee de belasting van de zorg en andere 
hulpverleningsdiensten te verminderen. Het 
tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor 
vuurwerk uit categorie F1. Zoals sterretjes, 
knalerwten, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Tijdens de jaarwisseling geldt daarnaast een 
verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven, carbidschieten, wensballonnen 
en alle andere vormen van open vuur in 
de openbare ruimte in Heemstede. De 
veiligheidsrisico’s zijn daarvoor te groot.

Vuurwerkoverlast
U kunt vuurwerkoverlast op verschillende 
manieren melden. Tijdens kantoortijden belt u 
met 14 023. Buiten deze tijden belt u met de 
politie via 0900 8844. In noodgevallen belt u 
1-1-2. 
Informeer ons over vuurwerkoverlast. 
We gebruiken uw melding alleen voor 
evaluatiedoeleinden. Vul hiervoor het 
meldingsformulier in via heemstede.nl/
vuurwerk

Vuurwerk inleveren
Heeft u vuurwerk in huis en wilt u er vanaf? 
Dit kan in de gemeente Velsen op 28, 29 en 
30 december tussen 13.00 uur en 16.00 uur 
(gemeentewerf, Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid). Kijk voor meer informatie op 
www.velsen.nl

Afval
Tussen 30 december en 2 januari zijn 
(ondergrondse) afval- en kledingcontainers 
tijdelijk afgesloten of verwijderd. Het is 
verstandig uw eigen rolcontainer(s) ook op 
een veilige plek te stallen. Om brandgevaar, 
schade en vernieling te voorkomen mogen 
tot 2 januari geen open of met zeil afgesloten 
(bouw)containers in de openbare ruimte zijn 
geplaatst. Dit geldt ook voor schaftketen en 
toiletunits.

Kerstbomen ophalen
Kerstbomen worden opgehaald door 
Meerlanden in speciale ingeplande 
ophaalronden op dinsdag 5 en woensdag 6 
januari. Doet u uw kerstboom vóór 5 januari of 
na 6 januari de deur uit? Dan doet u deze (in 
stukken geknipt) in de groene gft-rolemmer of 
ondergrondse gft-container.

Level Maker Competitie 
van Hackshield
HackShield is een game die kinderen tussen 
de 8 en 12 jaar weerbaar maakt tegen 
cybercriminaliteit. Via een game worden 
kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf 
en hun omgeving kunnen beschermen tegen 
online gevaar.

Tip voor in de kerstvakantie
In HackShield kunnen kinderen hun eigen 
levels malen. En daar kunnen ze een speciale 
Shield mee winnen! Doe mee aan de Level 
Maker Competitie op joinhackshield.nl/
levelmaker en win een exclusieve Shield!

Smaak van Heemstede-Foodbox

Overlastspreekuur 
7 januari 2021
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 
7 januari 2021 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.

Actie woningisolatie 
met Duurzaam 
Bouwloket
Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Is 
samenwerking met het Duurzaam Bouwloket 
organiseert gemeente Heemstede daarom een 
isolatieactie. Doe ook mee en bespaar!
Naast de inkoopactie zijn er ook 
subsidieregelingen beschikbaar, die het 
fi nancieel nog interessanter maken om de 
woning te isoleren. 
Kijk voor het aanbod, de actievoorwaarden en 
de subsidieregelingen op duurzaambouwloket.
nl/inkoopactie-woningisolatie.

Aanwijzingsbesluit 
deurwaarder en invor-
deringsmedewerkers 
Heemstede 2020
Op 15 december 2020 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit deurwaarder en 
invorderingsmedewerkers Heemstede 2020 
(publicatienummer 2020-342478) vastgesteld. 
Dit Aanwijzingsbesluit is met terugwerkende 
kracht in werking getreden op 1 januari 2020. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer.



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

Het college heeft op 15 december 2020 
vastgesteld:
•	 Beleidsregels	terug-	en	invordering	en	

verhaal Participatiewet Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020-342450).

•	 Aanwijzingsbesluit	parkeerbelasting	
Heemstede 2021 (publicatienummer 

 2020-342500). 
De beleidsregels en het aanwijzingsbesluit 
treden in werking op 1 januari 2021. De 
beleidsregels en het aanwijzingsbesluit van 
2020 komen hiermee te vervallen.

De gemeenteraad heeft op 16 december 
2020 vastgesteld:
•	 Besluit	wijziging	Algemene	Plaatselijke	

Verordening Heemstede 2020 en het Besluit 
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
Heemstede 2021 (publicatienummers 
2020-342510 en 2020-331019). Het Besluit 
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

Nieuwe regelgevingen
Heemstede 2020 is op 18 december 2020 
in werking getreden. Het Besluit wijziging 
Algemene Plaatselijke Verordening 
Heemstede 2021 treedt in werking vanaf 

 1 januari 2021. 
•	 Uitwerking	participatiebeleid:	Proceskader	

voor complexe opgaven waarover college 
en/of raad besluit (publicatienummer 

 2020-340409). Dit beleid treedt in werking 
op 1 februari 2021. 

•	 Beleidsplan	Schuldhulpverlening	2021-2024:	
Samen tegen schulden (publicatienummer 
2020-342044). Dit beleidsplan treedt in 
werking op 1 januari 2021. 

•	 Verordening	beslistermijn	
schuldhulpverlening Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020-339799). Deze 
verordening treedt in werking op 1 januari 
2021. 

Op 16 december 2020 heeft de 

gemeenteraad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld:
•	 Verordening	liggeld	woonschepen	

Cruquiushaven Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020-340242)

•	 Verordening	belasting	op	roerende	woon-	
en bedrijfsruimten Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020-340286)

•	 Verordening	marktgelden	2021	
(publicatienummer 2020-340223)

•	 Verordening	onroerendezaakbelastingen	
Heemstede 2021 (publicatienummer 

 2020-340235)
•	 Verordening	parkeerbelastingen	Heemstede	

2021 (publicatienummer 2020-340246)
•	 Verordening	rioolheffing	Heemstede	2021	

(publicatienummer 2020-340241)
Bovenstaande (6) verordeningen zijn in 
werking getreden op 22 december 2020.

•	 Verordening	afvalstoffenheffing	Heemstede	

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Prinsessenhof	11,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 758645, ontvangen 

 14 december 2020
•	 Van	’t	Hofflaan	6,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 759807, 
ontvangen 15 december 2020

•	 Provinciënlaan	7,	het	realiseren	van	een	
appartement op de 1e verdieping van 
de residentie Burghave in de voormalige 
ziekenboeg en gymzaal, wabonummer 
759326, ontvangen 14 december 2020

•	 Franz	Schubertlaan	15,	het	uitbreiden	
van het woonhuis op de begane grond 
en de eerste verdieping, het plaatsen van 

2021 (publicatienummer 2020-343186)
•	 Verordening	leges	Heemstede	2021	

(publicatienummer 2020-343187)
•	 Verordening	lijkbezorgingsrechten	

Heemstede 2021 (publicatienummer 
 2020-343188)
•	 Verordening	precariobelasting	Heemstede	

2021 (publicatienummer 2020-343189)
Bovenstaande (4) verordeningen zijn in 
werking getreden op 24 december 2020. 
De ingangsdatum van alle heffingen is 
1 januari 2021.

De raad heeft de Verordening hondenbelasting 
Heemstede 2020 ingetrokken per 1 januari 
2021 (publicatienummer 2020-340379).

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

Omgevingsvergunningen
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en plaatsen overkapping/carport, 
wabonummer 760396, ontvangen 

 16 december 2020
•	 Landzichtlaan	31,	het	verhogen	van	de	

erker, wabonummer 761412, ontvangen 
 17 december 2020
•	 Glipperweg	9,	het	kappen	van	1	linde,	

wabonummer 762112, ontvangen 
 17 december 2020
•	 Chr.	Bruningslaan	13,	het	plaatsen	van	

een berging/overkapping, wabonummer 
762124, ontvangen 17 december 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Bosboom	Toussaintlaan	5,	het	optrekken	

van de zijgevel en het maken van een 
trapopgang naar de zolderverdieping, 
wabonummer 628139, verzonden 

 22 december 2020
•	 t.o.	Heemsteedse	Dreef,	Havenstraat,	

Industrieweg, Van den Eijndekade, het 
herinrichten van de Haven, wabonummer 
624237, verzonden 23 december 2020, 
uitgebreide procedure

Weigering omgevingsvergunning
•	 Zandvoortselaan	48,	het	aanleggen	van	

een inrit/uitweg, wabonummer 714752, 

weigering omgevingsvergunning 
verzonden 23 december 2020

Niet in behandeling genomen aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 Glipperweg	14,	het	realiseren	van	een	

inrit/uitweg, wabonummer 715441, deze 
aanvraag voldoet niet aan de voorschriften 
voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag omgevingsvergunning, besluit 
verzonden 24 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’.


