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Fout op stickers bij afvalkalender
De Meerlanden verzorgt ieder jaar de afvalkalender en de stickers voor op de grijze rolemmer. De bezorging van de afvalkalender
2012 was iets vertraagd. Daarnaast is per abuis op de nieuwe stickers het jaartal 2011 gedrukt. U kunt de sticker gewoon op de
rolemmer plakken; de Meerlanden corrigeert dit.
In 2012 moeten de grote rolemmers met een
inhoud van 240 liter voorzien zijn van een
roze sticker. De kleine rolemmer heeft
een appelgroene sticker nodig. De stickers
met barcode vormen een controlemiddel
dat onder andere informatie geeft over het
adres waartoe de rolemmer behoort. De
Meerlanden zorgt tijdens de eerste controle-

rondes voor een sticker op uw rolemmer met
het juiste jaartal.
Vanaf januari 2012 worden de aangeboden
grijze rolemmers die nog geen juiste sticker
hebben, voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit label staat het verzoek om de sticker alsnog aan te brengen.

Vanaf maandag 30 januari 2012 worden
alleen nog grijze rolemmers geleegd die
voorzien zijn van een juiste sticker. Heeft u
nog vragen over het gebruik van de sticker,
de grijze rolemmer of de afvalkalender?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden via
telefoonnummer (0297) 381 717.
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Nieuwjaarsreceptie
Heemstede
9 januari vanaf 19.30
uur in het raadhuis

Kerstboomverbranding 2012
Woensdag 11 januari worden vanaf ongeveer 19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in Heemstede verbrand op het trapveldje aan
de Vrijheidsdreef. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men een lootje voor de loterij en € 0,20.

Inleveren boom
Op woensdag 11 januari tussen 13.30 en
16.00 uur kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende plaatsen:

hoornblazersgroep ’t Panneland zal het geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van
de kinderboerderij Heemstede schenken
(gratis) warme chocolademelk.


Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter
Allee

Glipperdreef nabij winkelcentrum

Jan Miense Molenaerplein

Kohnstammlaan parkeerterrein

Vrijheidsdreef trapveldje (tot 18.00
uur)

Prijs gewonnen?
Haal ‘m direct op!
Gewonnen prijzen kun je direct na de trekking afhalen bij de gemeente op het trapveldje. Je kunt je prijs niet meer achteraf
ophalen bij het raadhuis, dus zorg
dat je erbij bent woensdag 11 januari
om je prijs niet mis te lopen!

Afsluiting Vrijheidsdreef
In verband met de kerstboomverbranding is de Vrijheidsdreef op
11 januari 2012 van 18.00 tot 22.00
uur afgesloten voor autoverkeer.
Houders van een invalidenparkeerkaart kunnen wel op de Vrijheidsdreef parkeren.

Programma
De trekking van de loterij is om 18.45
uur en wordt verricht door wethouder
Jur Botter. Na de trekking (± 19.00
uur) begint de verbranding van de
ingezamelde kerstbomen. Jacht-

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag
samen met u in!
We nodigen alle inwoners van Heemstede
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari vanaf 19.30 uur. De receptie
vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis. Voor muziek
en een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. Dé gelegenheid om uw
nieuwjaarswensen uit te wisselen en om in
een feestelijke sfeer nieuwe contacten te
leggen.
U bent van harte welkom!

In deze HeemstedeNieuws:

Volg ons op:

• Inloopochtend burgemeester

www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

• Reconstructie en wegafsluiting
Herenweg fase 2 vanaf 16 januari

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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Inloopochtend
burgemeester 6 januari
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De inloopochtend
vindt plaats op vrijdag 6 januari van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.
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Wet milieubeheer
Kerstboomverbranding
Het college van B&W van Heemstede maakt hierbij bekend dat zij op grond van artikel
10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffing heeft verleend aan de gemeente voor het
verbranden van kerstbomen op woensdag 11 januari van 19.00 tot 23.00 uur op het
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar mogelijk.

Vergaderingen

Reconstructie Herenweg fase 2: vanaf 16 januari

Afsluiting kruising Herenweg
met Lanckhorstlaan en
Zandvoortselaan
In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in 4 fasen opnieuw ingericht. Zoals u heeft kunnen zien is de 1e fase tussen de Kerklaan en Koediefslaan afgerond. De 2e fase beslaat het
weggedeelte tussen Koediefslaan en de gemeentegrens met Haarlem en wordt uitgevoerd
tussen 16 januari en eind maart 2012. In verband met de werkzaamheden wordt het kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan (N201) gedurende circa zes weken
geheel afgesloten voor alle verkeer.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 12 januari
2012 om 19.45 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
19.45 uur bezwaar tegen de weigering van een verzoek tot verstrekking van ingekomen
raadsstukken door publicatie op de gemeentelijke website - openbaar 20.00 uur bezwaar tegen de vastgestelde bomenkaart - openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen - niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de plaatsing van een boom op de lijst van beeldbepalende
bomen (bomenkaart) - openbaar -

Gehele afsluiting
De uitvoering van het werk is voor het verkeer ingrijpend. 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
Koediefslaan weer open.
Het wegdeel vanaf het kruispunt tot aan de grens met Haarlem wordt tegelijkertijd onderhanden 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.

Werkzaamheden
Het werk vindt zowel onder als boven de grond plaats. De riolering wordt vervangen, het
kruispunt krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe verkeerslichteninstallatie, en het westelijke
(brede) wegdeel bij de oversteek Adriaan Pauwlaan - Laan van Rozenburg wordt voorzien
van verkeerslichten. Daarnaast worden er nieuwe fietspaden aangelegd. Net zoals bij fase 1
wordt het werk uitgevoerd door KWS-Infra. Volgende week meer uitgebreide informatie over
de geplande werkzaamheden.

Straatartiesten
Op 23 december 2011 heeft de burgemeester besloten een ontheffing te verlenen aan Trio
Moscow Balalaika voor het ten gehore brengen van akoestische Russische volksmuziek
voor de percelen van Albert Heijn aan de Zandvoortselaan 169 en Blekersvaartweg 57 op
iedere dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 10.30 en 18.30 uur.

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De definitieve agenda zal op dinsdag
voorafgaand aan de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke
basisadministatie persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op,
waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te
traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met
onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat
ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs
bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan
worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de
AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing
gedaan wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende
persoon per 28-12-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:
S.H. Berghuis, geboren 17-09-1968, Ir. Lelylaan 10

De ontheffing is verleend op grond van artikel 2:9, derde lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening en artikel II van het Aanwijzingsbesluit.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van
deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon 14 023).
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Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 29a
het plaatsen van lichtreclame
ontvangen 21 december 2011
Heemsteedse Dreef 84 het uitbreiden van de badkamer op de eerste
verdieping en wijzigen achtergevel
ontvangen 15 december 2011

2011.346

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Burg.
het bouwen van een uitbouw en een kelder
van Lennepweg 48
ontvangen 19 december 2011

2011.341

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

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen en afwijken bestemmingsplan
Cruquiusweg 37
het verbouwen van een bedrijfsverzamel2011.345
gebouw t.b.v. kantoren, winkel, fitnessruimte
en automobielbedrijf, een deel van het gebouw
slopen en plaatsen reclame
ontvangen 20 december 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Adriaan Pauwlaan 8A
het kappen 1 eik, 3 abeelen, 1 beuk,
1 kastanje, 1 esdoorn
ontvangen 18 december 2011
Amaryllislaan 4
het kappen van een taxus
ontvangen 20 december 2011

2011.342

2011.344

2011.343

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 5 januari 2012 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).

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 20 december 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Valkenburgerplein 4-I
het dichtzetten van het balkon
2011.329
Waterpark 1 t/ m 28
aanpassing balkonhekken bij De Compagnie
2011.313
Omgevingsvergunning voor kappen
t.h.v. Prinsenlaan,
het kappen van esdoorns, beuken, eiken en
2011.335
de Overplaats
essen t.b.v. herstel hakhoutbos (aanvulling op
eerder verleende kapvergunning d.d. 28-06-2010)
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5 januari 2012 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.

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

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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 ondertekend 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.

Overlast

Meer weten?

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

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

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme 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.

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

Beroep

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

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift 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 ondertekend 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.

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 afstemmen 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 meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

