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Kerstboomverbranding 2013
Woensdag 9 januari 2013 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 9 januari tussen 13.30 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Kerstbomen kunt u lopend of op de fiets nog tot vlak 
voor de verbranding inleveren op het trapveldje aan de 
Vrijheidsdreef. Voor overig verkeer is de Vrijheidsdreef 
afgesloten vanwege de werkzaamheden aan de 
bruggen.

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.45 uur en wordt 
verricht door wethouder Jur Botter. Gewonnen 
prijzen kunnen direct na de trekking afgehaald 
worden bij de brandweer op het trapveldje. Rond 
19.00 uur begint de verbranding van de ingezamelde 
kerstbomen. Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal 
het geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van de 
kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) warme 
chocolademelk.

Nieuwjaarsbijeenkomst Heemstede 
7 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen  
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede  
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 
vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de 
Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis.  
Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. U bent van harte welkom!

Inloopochtend burgemeester 4 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 4 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. 

Wethouders in de wijk: vrijdag 18 januari
Ook de wethouders houden een inloopspreekuur. Zij 
doen dat een keer in de twee maanden op wisselende 
locaties. Op vrijdag 18 januari zijn Christa Kuiper, Jur 
Botter en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en 12.00 uur 
aanwezig in RK basisschool De Ark, Van der Waalslaan 37. 
U wordt van harte uitgenodigd hier langs te komen om 
met hen in contact te komen.

Adresgegevens en openingstijden
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

Publieksbalie: 
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: 
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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

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



Voorzie uw grijze rolemmer vóór 28 januari 
van de juiste sticker! 
In december 2012 ontving u als inwoner van 
Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2013. 
Net als in voorgaande jaren hebben gebruikers 
van grijze rolemmers een nieuwe sticker 
ontvangen bij de afvalkalender. Deze sticker 
moest direct na ontvangst op het deksel van de 
grijze rolemmer worden aangebracht. Als u dit 
nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u dit alsnog 
te doen. In 2013 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van 
een rode sticker. De kleine rolemmer heeft een 
blauwe sticker nodig. 

In januari worden alle aangeboden grijze rolemmers 
die nog geen juiste sticker hebben, voorzien van 
een geel waarschuwingslabel. Op dit label staat het 
verzoek om alsnog de in december aangeboden 
sticker aan te brengen. 

Houdt u er rekening mee dat vanaf maandag  
28 januari 2013 grijze rolemmers die niet voorzien 
zijn van een juiste sticker niet meer worden geleegd. 
Deze rolemmer krijgt dan een rood label.  
 

Dit houdt in dat u als aanbieder het afval zelf naar 
de milieustraat moet brengen of alsnog de juiste 
sticker moet plakken en wachten tot de volgende 
aanbieddag. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker,  
de grijze rolemmer of de afvalkalender? 
Neem dan contact op met de afdeling Publieks-
informatie van De Meerlanden via tel: (0297) 38 17 17.

Omgevingsvergunningen

Nieuw  
Aanwijzingsbesluit  
parkeerbelastingen 2013

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Hunzelaan 11 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak 2012.348 
ontvangen 20 december 2012

 
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
 
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Troelstralaan 32  het kappen van 1 naaldboom 

2012.344 
ontvangen 18 december 2012

-  Marisplein 6 het kappen van een esdoorn 2012.345 
ontvangen 19 december 2012

-  Jacob van Campenstraat 29 kappen van een els 
2012.346 
ontvangen 19 december 2012

Bij besluit van 18 december 2012 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering 
van parkeerbelastingen 2013 vastgesteld. Het 
Aanwijzingsbesluit treedt op 3 januari 2013 in werking. 
Het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van 
parkeerbelastingen 2012 vervalt met ingang van  
1 januari 2013. Het Aanwijzingsbesluit ligt tot en met 
27 maart 2013 ter inzage op het gemeentehuis.  
Het Aanwijzingsbesluit is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

-  Ir. Lelylaan 23 het kappen van 2 naaldbomen 
2012.347 
ontvangen 19 december 2012

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

De bovenstaande aanvragen en meldingen liggen 
vanaf 3 januari 2013 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). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 21 december  2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Coby Riemersmalaan 2 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.291

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 28 december  2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Alberdink Thijmlaan 60 het plaatsen van een 

overkapping t.b.v. fietsen  2012.263

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
3 januari 2013 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: ‘Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Foto: De Meerlanden

Nieuwe Belastingverordeningen 2013
Bij besluit van 19 december 2012 heeft de raad de 
volgende belastingverordeningen vastgesteld: 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2013 (Verordening  
begrafenisrechten 2013).

-  Verordening op de heffing en invordering van 
hondenbelasting 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van leges 
2013.  

-  Verordening op de heffing en invordering van 
marktgelden 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
onroerendezaakbelastingen 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2013.

-  Verordening op de heffing en invordering van 
precariobelasting 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
rioolheffing 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013.

De nieuwe belastingverordeningen treden met 
ingang van 3 januari 2013 in werking. De datum 
van ingang van de heffing is 1 januari 2013. De 
belastingverordeningen van 2012 vervallen per  
1 januari 2013. De belastingverordeningen liggen tot 
en met 27 maart 2013 ter inzage op het gemeentehuis 
en de bibliotheek. De belastingverordeningen zijn na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’. Neem voor 
meer informatie contact op met Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid, telefoonnummer (023) 512 60 21. 



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Agenda’s
Vergadering commissie voor  
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 10 januari 2012 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van  

een verzoek om een 
gehandicaptenparkeerplaats  
- niet openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de afwijzing van  
een verzoek om een 
gehandicaptenparkeerplaats  
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een lichtinstallatie op 
tennispark Groenendaal - openbaar - 

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, 
telefoon (023) 548 56 07.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 17 januari 2013 in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

17 januari 2013
- Spreekrecht burgers
-  Uitvoering Regionale bereikbaarheidsvisie ‘Zuid-

Kennemerland, bereikbaar door samenwerking’ 
(A-stuk)

- Beleidsplan Openbare Verlichting (A-stuk)
 

-  Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Havendreef 
(B-stuk)

- Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (B-stuk)
-  Voorstel tot start inspraak inrichtingsplan Belle Rive/ 

Watermuziek (B-stuk)
-  Vaststellen Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek 

& Structuurvisie Manpadslaangebied (C-stuk)  
o.v.v. D66 

- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 
informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen 
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 548 56 46, of e-mail:  
raadsgriffier@heemstede.nl. 

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 
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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Verkeersbesluit
-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de woning Javalaan 45 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden: 27 december 2012).

 

Het besluit ligt vanaf 3 januari 2013 zes weken ter 
inzage. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan 
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een 

voorlopige voorziening vragen aan de president van 
de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening moeten griffierechten 
worden betaald. 




