
Heemstede

NIEUWS

Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon 14 023.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Opening sportpark Groenendaal

•  Omgevingsvergunning

•  Verwijdering fi etswrakken

In deze HeemstedeNieuws:

Vanaf 11 december rijden de bussen van Connexxion en de treinen van NS volgens een 

nieuwe dienstregeling. Voor de wijzigingen van de treintijden verwijzen wij u naar de website 

van de NS (www.ns.nl). De belangrijkste veranderingen in de tijden en de dienstregeling van 

de bussen hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Meer informatie vindt u op de 

website van Connexxion (www.connexxion.nl). 

Inloopochtend burgemeester 

2 december

Werkzaamheden Herenweg

Nieuwe dienstregeling 
trein en bus

Begrotingskrant 

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maan-

delijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 

Op vrijdag 2 december van 10.00 tot 12.00 uur kunt u vrij inlopen, dus zonder 

afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikke-

lingen in Heemstede. 

Vanaf 16 januari 2012 start de tweede fase van Reconstructie Herenweg. In 

verband met deze werkzaamheden wordt het kruispunt Herenweg/

Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan (N201) gedurende circa zes weken geheel 

afgesloten voor alle verkeer. Meer hierover in deze HeemstedeNieuws.

Deze week wordt huis-aan-huis in 

Heemstede de Begrotingskrant 2012 

verspreid. Hierin leest u hoe 

Heemstede er fi nancieel voor staat, 

wat het gemeentebestuur volgend 

jaar wil bereiken en welke investerin-

gen daarvoor nodig zijn. 

Ook reageren in de krant de fractie-

voorzitters van de politieke partijen 

die deel uitmaken van de gemeente-

raad. 

Geef uw mening!

Is de begrotingskrant voor u een 

goed informatiemiddel? Graag willen 

wij weten wat u van de begrotings-

krant vindt. Wij zouden het dan ook 

zeer op prijs stellen als u een korte 

vragenlijst hierover wilt invullen op 

de gemeentelijke website. 

Een digitale versie van de 

begrotingskrant en de vragen vindt 

u op www.heemstede.nl.

De belangrijkste wijzigingen 

Buslijn 3 Schalkwijk Centrum - Haarlem 

Station - IJmuiden

De route van buslijn 3 is uitgebreid met de 

route Delftplein, Velserbroek, Santpoort-

Noord, Driehuis tot halte IJmuiden Rotonde 

Stadspark. De route van buslijn 3 tussen 

Heemstede en Schalkwijk vervalt. U kunt 

reizen met de nieuwe buslijn 7.

Buslijn 4 Heemstede De Glip - Heemstede - Aerdenhout

Buslijn 4 rijdt alleen nog op het traject Heemstede De Glip - centrum - station Heemstede 

Aerdenhout. Buslijn 4 rijdt een keer per uur tot 21.00 uur. Voor de busdiensten op de route 

Heemstede - Haarlem - Velserbroek - IJmuiden verwijzen we u naar lijn 3 en lijn 14. 

Buslijn 6 Bennebroek - Kennemer Gasthuis lokatie Zuid

Buslijn 6 vervalt. U kunt tussen Bennebroek en Heemstede reizen met buslijn 50 en 51. Met 

buslijn 4 reist u naar De Glip en met buslijn 7 reist u naar Haarlem Schalkwijk.

NIEUW buslijn 7 Station Heemstede - Schalkwijk centrum

De nieuwe buslijn 7 rijdt een keer per uur tot 21.00 uur tussen station Heemstede-

Aerdenhout, het centrum van Heemstede, het Spaarneziekenhuis in Heemstede en winkel-

centrum Schalkwijk. vervolg op pag. 2
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De gemeente Heemstede gaat vanaf 16 januari aan de 

slag met de reconstructie van het tweede deel van de 

Herenweg. Als het weer meewerkt zal het werk eind 

maart 2012 gereed zijn. In deze tweede fase wordt het 

deel van de Herenweg tussen Koediefslaan tot aan de 

gemeentegrens met Haarlem aangepakt. In verband 

met de werkzaamheden wordt het kruispunt Herenweg/

Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan (N201) gedurende 

circa zes weken geheel afgesloten voor alle verkeer. 

Werkzaamheden

Het werk vindt zowel onder als boven de grond plaats. De riolering wordt vervangen, het kruis-

punt krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe verkeerslichteninstallatie, en het westelijke (brede) 

wegdeel bij de oversteek Herenweg - Laan van Rozenburg wordt voorzien van 

verkeerslichten. Daarnaast worden er nieuwe fi etspaden aangelegd. Net zoals bij fase 1 wordt 

het werk uitgevoerd door KWS-Infra.

Gehele afsluiting

Om technische redenen en om het werk in korte tijd af te kunnen maken en zo de periode van 

overlast zo kort mogelijk te houden is gekozen voor een gehele afsluiting van het werkvak. 

De werkzaamheden aan de kruising  Herenweg/Lanckhorstlaan/Zandvoortselaan inclusief 

het deel van de Herenweg van deze kruising tot aan de Koediefslaan duren naar verwachting 

circa zes weken (tot eind februari). Daarna gaat het kruispunt en het wegdeel tot de 

Koediefslaan weer open.

Het wegdeel vanaf het kruispunt tot aan de grens met Haarlem wordt tegelijkertijd onder-

handen genomen. Dit deel van de Herenweg is naar verwachting tien weken afgesloten (tot 

eind maart).

De startdatum en duur van de werkzaamheden kunnen uiteraard afwijken als op dat 

moment de weersomstandigheden het werk belemmeren. 

Omleidingsroutes

Om het doorgaand verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen en om het centrum van 

Heemstede bereikbaar te houden, worden omleidingsroutes ingesteld. Vanaf begin januari 

zullen langs de route deze omleidingen aangekondigd worden. Ook zullen de omleidings-

routes met een kaartje bekend worden gemaakt via onder andere de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl.

Op woensdag 23 november 2011 opende Jur Botter, wethouder sport en Christa Kuiper, 

wethouder verkeer, officieel het vernieuwde sportpark Groenendaal aan de Sportparklaan 

in Heemstede. Jeugdteams van sport-verenigingen en scholen namen hierna in een esta-

fetteloop het trimparcours in gebruik en lieten de eerste snelste tijd registreren in het 

systeem dat hiervoor is aangelegd. Ook waren er fi tness- en skatedemonstraties.

Verbeteringen sportpark

In juni startten de werkzaamheden om het sportpark Groenendaal te verbeteren en ook 

bruikbaar te maken voor individuele sporters, die niet bij een vereniging zijn aangesloten. Op 

het sportpark is een pad aangelegd voor hardlopers. Langs de route zijn fi tnessapparaten en 

een tijdregistratiesysteem geplaatst. Verder is er een skatebaan gekomen. Direct buiten het 

sportpark is het aantal parkeerplaatsen en fi etsenstallingen uitgebreid en zijn maatregelen 

genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Werk aan de Herenweg 
fase 2 start half januari 
Kruispunt Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan zes weken dicht

Scan de QR-code en ga 
direct naar de site.

Opening sportpark 

Groenendaal

Buslijn 14 Station Heemstede - Haarlem Station - Spaarndam

De route van buslijn 14 is gewijzigd. Buslijn 14 komt niet meer op Haarlem Delftplein. Buslijn 

14 rijdt vanaf Spaarndam een nieuwe route via het Vondelkwartier en de Spaarndamseweg 

naar Haarlem Station. Vanaf Haarlem Station rijdt buslijn 14 via de Zijlweg en de Lorentzkade 

naar station Heemstede-Aerdenhout. Buslijn 14 rijdt een keer per uur en stopt om 22.00 uur.

Buslijn 80 Zandvoort - Haarlem - Amsterdam Marnixstraat

De laatste buslijn 80 vertrekt op maandag tot en met vrijdag uit Zandvoort om 0.27 uur.

Zuidtangent wordt R-net, Reizen met zekerheid!

In de busregio Haarlem IJmond start vanaf 11 december 2011 een nieuwe productformule: R-net.

R-net staat voor reizen met zekerheid. Dat betekent in de eerste plaats dat R-net bussen op 

tijd rijden. Wanneer u reist met R-net hoeft u nooit lang te wachten. Er is daarnaast altijd 

actuele informatie over tijden en aansluitingen. U weet dus wat u mag verwachten. R-net is 

een samenwerkingsverband tussen alle openbaar vervoerbedrijven en overheden in de 

regio. Alleen snelle en betrouwbare verbindingen doen mee aan R-net en zijn herkenbaar 

aan de kleuren rood en grijs. Doordat bussen doorgaans voorrang krijgen en grotendeels 

over speciale busbanen rijden, bieden ze een betrouwbare reistijd. De Zuidtangent (buslijn 

300) verandert van naam en wordt R-net.

Kijk voor meer informatie op www.connexxion.nl.

vervolg van pag. 1

De afgelopen week is de gemeentegids 2012 

verspreid bij inwoners van Heemstede. 

De gemeentegids geeft informatie over wat 

Heemstede allemaal te bieden heeft. Het zal u 

niet zijn ontgaan dat deze gids in een nieuw 

jasje is gestoken. Met niet alleen een nieuwe 

vormgeving, maar ook een nieuwe handige 

agendafunctie. Zo heeft u alle voorzieningen, 

adressen, informatie over Heemstede én uw 

eigen afspraken nu in een praktisch overzicht bij 

elkaar! 

 

De gemeentegids niet ontvangen? 

Haal een exemplaar tijdens openingstijden af in 

het raadhuis of kijk voor de digitale versie op 

www.heemstede.nl.

Gemeentegids 2012

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Hendrik de Keyserlaan 12 het vergroten van een dakkapel 2011.307

 op het zijgeveldakvlak

 ontvangen 8 november 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Lankhorstlaan 91 het plaatsen van een dakopbouw 2011.312

 ontvangen 15 november 2011

Bachlaan 25 het uitbreiden van een woonhuis, 2011.310

 het vergroten van een dakkapel op 

 beide zijgeveldakvlakken en een aanbouw 

 op het balkon

 ontvangen 16 november 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Glipper Dreef 199 het kappen van 2 eiken, 1 abeel, 1 els 2011.309

 ontvangen 16 november 2011

Lorentzlaan 52 het kappen van een wilg 2011.314

 ontvangen 17 november 2011

Herfstlaan 3 het kappen van 4 eiken, 7 kastanjebomen, 2011.315 

 1 beuk, 1 linde, 1 den 

 ontvangen 18 november 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Verkeersbesluiten

1.  Tijdelijke afsluiting Herenweg en kruispunt Herenweg-

Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan

Vanwege de vervanging van het riool en de verkeersregelinstallatie wordt een deel van de 

Herenweg inclusief het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan tijdelijk afgesloten. 

De afsluiting vindt plaats in twee delen.

I.  Vanaf 16 januari wordt voor 40 kalenderdagen het kruispunt volledig afgesloten. 

De afsluitingen worden geplaatst op de:

Herenweg ter hoogte van Koediefslaan;

Herenweg op de gemeentegrens nabij

 Claus Sluterweg;

Adriaan Pauwlaan nabij Herenweg;

II.  Aansluitend op bovenstaande afsluiting wordt voor 30 kalenderdagen de Herenweg ten 

noorden van het kruispunt afgesloten. De afsluitingen worden geplaatst op de:

Tussen Herenweg ten noorden van het kruispunt met Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan;

Herenweg op de gemeentegrens nabij Claus Sluterweg;

Adriaan Pauwlaan nabij Herenweg.

Gedurende de afsluitingen worden er omleidingsroutes ingesteld.

De woningen aan de afgesloten weggedeelten blijven tijdens de werkzaamheden voor voet-

gangers bereikbaar en zoveel mogelijk voor bewoners ook per fi ets en auto.

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 30 november 2011 zes weken ter inzage. 

2.  Tijdelijk kruispunt Willem Klooslaan - Herenweg en tijdelijk 

eenrichtingsverkeer Willem Klooslaan

Vanwege de afsluiting van het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan. Is het 

wenselijk dat voor de bereikbaarheid van de wijk ten zuiden van de Zandvoortselaan er een 

tijdelijke aansluiting komt op de Herenweg. Tevens is het voor de bereikbaarheid van de Binnenweg 

in Heemstede vanuit de regio Aerdenhout wenselijk dat er een korte omleidingsroute komt.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Herenweg 126 brandveilig gebruik zorgcentrum Kennemerduin 2011.316

 ontvangen 22 november 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 1 december 2011 van maandag tot en met don-

derdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 25 november 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingplan

Heemsteedse Dreef 27 het plaatsen van een fi etsenhok en 2011.032

 een erfafscheiding

Lindenlaan 30 het uitbreiden van een woonhuis met 2011.190

 aanbouw en balkon

Omgevingsvergunning voor kappen

Valkenburgerlaan 25 het kappen van 2 populieren 2011.302

Omgevingsvergunning voor bouwen

Kraanvogellaan 27 het doorbreken van een muur van 2011.275

 woonkamer naar garage

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 1 december 2011 van maandag tot en met donderdag 

van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Daarom wordt er een tijdelijk kruispunt aangelegd die de Willem Klooslaan verbindt met 

de Herenweg in noordzuid richting. Daartoe wordt de Willem Klooslaan tijdelijk gedeeltelijk 

ingericht als eenrichtingsweg met een geslotenverklaring voor vrachtauto’s en autobussen met 

uitzondering van lijndiensten.

Deze tijdelijke verkeerssituatie is van kracht gedurende de afsluiting van het kruispunt 

Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan.

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 30 november 2011 zes weken ter inzage. 

3. Tijdelijke wegafzetting Zandvoorter Allee en Lyceumlaan.

Om tijdens de werkzaamheden aan de Herenweg sluipverkeer door de bloemenwijk te vermijden 

worden op twee locaties een afzetting geplaatst om doorgaand verkeer door de wijk tegen te gaan.

Deze afzettingen komen te staan op de volgende locaties:

Zandvoorter Allee ten noorden van het kruispunt met Fresialaan;

Lyceumlaan ten hoogte van het kruispunt met Chrysanthemumlaan.

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 30 november 2011 zes weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij 

burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 

8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden onder-

tekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

naam en adres indiener;

de dagtekening;

de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als een belanghebbende 

die een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting van de uitkomst van de bezwaarschriften-

procedure, schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening in-

dienen bij de President van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

een omschrijving van het besluit waar-

tegen het bezwaar zich richt;

Zandvoortselaan ter hoogte van 

Amaryllislaan;

Lanckhorstlaan ter hoogte van Van 

Slingelandtlaan.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift 

van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af- 

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

Op woensdag 14 december 2011 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in de 

directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes 

en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen aan fi ets-

klemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende wijze 

worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegenverkeerswet. Op grond 

van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een voertuig 

dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaar-

loosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 14 december 2011 alle fi etskettingen en andere zaken 

verwijderd die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boom-

beschermingsbeugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 

terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Herenweg, tussen Eykmanlaan en Koediefslaan

Tot en met 9 december 2011 worden nieuwe bomen aangeplant op de Herenweg tussen 

Eykmanlaan en Koediefslaan. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruising Heemsteedse Dreef-Camplaan

Vanaf maandag 28 november 2011 wordt op de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan 

een proef genomen met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van 

de rijbaan van de Heemsteedse Dreef worden betonnen verkeersgeleiders geplaatst. 

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar 

ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog 

nader te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg




