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Start reconstructie Herenweg fase 2
Ingrijpende gevolgen voor het verkeer
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De doorgang vanaf de Adriaan Pauwlaan naar de
Herenweg wordt al eerder, rond 11 januari, afgesloten;
hier komt een bouwkeet en wordt bouwmateriaal
opgeslagen.
Om sluipverkeer te voorkomen zijn in omliggende
wijken een aantal tijdelijke maatregelen genomen, zoals
het plaatsen van wegafzettingen in de Heemsteedse
Bloemenbuurt en het invoeren van eenrichtingsverkeer
in de Willem Klooslaan.

  
 

Afgesloten weggedeelten
Van 16 januari tot eind februari 2012 is het kruispunt
Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan afgesloten
in combinatie met het deel van de Herenweg tot en
met kruising met de Koediefslaan. Dit deel gaat naar
verwachting begin maart weer open.
Van 16 januari tot en met eind maart 2012 is de
Herenweg tussen het kruispunt HerenwegZandvoortselaan-Lanckhorstlaan en de gemeentegrens
met Haarlem afgesloten.

  





























 
 
 

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 donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.

 




 





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.

 

   



Adresgegevens en openingstijden






www.heemstede.nl





24 uur per dag,
7 dagen per week,
365 dagen per jaar

Vanaf de Westelijke Randweg uit Haarlem wordt
het autoverkeer omgeleid via de Spanjaardslaan,
Heemsteedse Dreef, Camplaan en de Van Merlenlaan.
Verkeer uit Zandvoort en Bloemendaal wordt via de
Leidsevaartweg en Westelijke Randweg naar deze
omleidingsroute geleid.
Vervolg op pag. 2



- Commissie Ruimte behandelt
bestemmingsplannen

Omleidingen
Auto’s



- Voorzie uw rolemmer
van de juiste sticker

Op maandag 16 januari start de reconstructie
van de Herenweg fase 2. In verband hiermee
is het kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan/
Lanckhorstlaan (N201) vanaf 16 januari
ongeveer zes weken afgesloten voor alle
verkeer. Het kruispunt gaat begin maart weer
open. Het deel van de Herenweg vanaf het
kruispunt tot aan de gemeentegrens met
Haarlem blijft tot circa eind maart afgesloten.
Om technische redenen en om het werk in
korte tijd te kunnen afronden en zo de periode
van overlast zo kort mogelijk te houden is
gekozen voor deze gehele afsluiting. Als het
weer meewerkt, zal het werk eind maart 2012
gereed zijn.

  

- Werk aan de Weg



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.
Volg ons op:
heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
HeemstedeConnect (groep)
www.youtube.com/gemeenteheemstede

HeemstedeNieuws in een nieuw jasje
Zoals eerder aangekondigd ontvangt u HeemstedeNieuws voortaan in een nieuw jasje. De vernieuwde
huisstijl sluit aan bij de nieuwe website. Naast

HeemstedeNieuws zijn ook de gemeentegids voor
2012 en de begrotingskrant al in de vernieuwde
huisstijl vormgegeven.

Voorzie uw grijze rolemmer vóór 30 januari
van de juiste sticker!
Eind december 2011 ontving u als inwoner van
Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2012.
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 (De Meerlanden
zorgt tijdens de eerste controlerondes voor een sticker
op uw rolemmer met het jaartal 2012).

vervolg van Herenweg pag 1

Openbaar vervoer
De bushaltes van lijn 50 en 51 op de Herenweg tussen
Wagenweg en Van Merlenlaan komen te vervallen.
Reizigers kunnen opstappen bij één van de haltes
op de Heemsteedse Dreef of de tijdelijke halte op de
kruising Herenweg - Van Merlenlaan.
Voor de lijnen 4 en 7 zijn omleidingsroutes ingesteld.
Reizigers voor lijn 4 moeten rekening houden met een
langere reistijd.
Op www.connexxion.nl vindt u actuele informatie
over de gewijzigde dienstregeling voor de buslijnen 4,
7, 50 en 51. U kunt voor een reisadvies ook kijken op
www.9292.nl.

Fietsers
Fietsers richting de Heemsteedse Bloemenwijk en het
Coornhertlyceum kunnen gewoon gebruik maken van
de oversteek Adriaan Pauwlaan - Herenweg - Laan van
Rozenburg.

Werkzaamheden
In de periode 2011-2015 wordt de gehele Herenweg
opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Het
werk wordt in vier fasen uitgevoerd. In fase 2 wordt
het deel van de Herenweg tussen Koediefslaan tot aan
de gemeentegrens met Haarlem aangepakt. 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
Herenweg – Laan van Rozenburg wordt voorzien
van verkeerslichten. Daarnaast worden er nieuwe
fietspaden aangelegd.

Informatie
Actuele informatie over de
werkzaamheden vindt u op
www.heemstede.nl/plannenen-projecten. Of scan direct
de QR-code.

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.

Wij gaan ervan uit dat u inmiddels aan ons verzoek
heeft voldaan, want vanaf 31 januari 2012 worden
grijze rolemmers die niet voorzien zijn van een juiste
sticker niet meer geleegd. Een aangeboden rolemmer
zonder juist sticker 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 gaan
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
Publieksinformatie van De Meerlanden via
telefoonnummer (0297) 38 17 17.

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

Werk aan de Weg
Adriaan Pauwlaan-Herenweg Van 11 januari tot
begin april 2012 is het kruispunt Adriaan Pauwlaan
– Herenweg afgesloten voor autoverkeer. Op deze
plek staat gedurende het project ‘Reconstructie
Herenweg, fase 2’ de directiekeet van de aannemer.
Fietsers kunnen gewoon gebruik maken van de
oversteekplaats richting de Laan van Rozenburg.
Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
Van 16 januari tot eind februari 2012 is het kruispunt
Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
afgesloten in combinatie met het deel van de
Herenweg tot en met kruising met de Koediefslaan.
Op de Lanckhorstlaan vindt de afsluiting plaats
ter hoogte van de Van Slingelandtlaan. De
Zandvoortselaan wordt afgesloten ter hoogte van de
kruising met de Amaryllislaan.
Van 16 januari tot en met eind maart 2012 is
de Herenweg tussen het kruispunt HerenwegZandvoortselaan-Lanckhorstlaan en de
gemeentegrens met Haarlem afgesloten voor alle
verkeer.
Om sluipverkeer door de Heemsteedse Bloemenbuurt
te voorkomen worden op de kruispunten
Zandvoorter Allee - Fresialaan en Chrysanthemumlaan
- Lyceumlaan betonnen wegafzettingen geplaatst.
Fietsers kunnen wegafzettingen gewoon passeren.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl

Gedurende de afsluiting van de werkvakken zijn
diverse omleidingsroutes ingesteld voor fietsers,
auto’s, openbaar vervoer en vrachtverkeer.
Uitgebreide informatie over de werkzaamheden
leest u in deze krant.
Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan Op de
kruising Heemsteedse Dreef – Camplaan wordt
een proef genomen met maatregelen om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de
rijbaan van de Heemsteedse Dreef zijn betonnen
verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt tot april
2012.
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 9.00 en 15.00 uur en na
18.00 uur.

Commissie Ruimte behandelt bestemmingsplannen
In haar vergadering van donderdag 12 januari
bespreekt de commissie Ruimte de
bestemmingsplannen ‘Woonwijken Zuidoost’ en
‘Woonwijk Slottuin Heemstede’.
• Voor ‘Woonwijken Zuidoost’ (omgeving van het
Valkenburgerplein, de Indische Wijk, het terrein van
Meer en Bosch, het terrein van het Sportpark en de
wijk Merlenhoven) is een ontwerpplan opgesteld. Na
de behandeling door de commissie Ruimte wordt
het plan ter inzage gelegd.
• ‘Woonwijk Slottuin Heemstede’ betreft het
nieuwbouwplan voor 95 woningen op het terrein
van het voormalige Novacollege bij de Cruquiusweg.
Het is de verwachting dat de gemeenteraad
het bestemmingsplan hiervoor eind januari zal
vaststellen.
Beide bestemmingsplannen kunt u inzien via de
gemeentelijke website: www.heemstede.nl > wonen
> verbouwen > bestemmingsplannen. Met de
gemeentelijke viewer kunt u op detail inzoomen en
zien wat de regels zijn voor een bepaald stuk grond.

U kunt tijdens de openbare vergadering van de
commissie Ruimte inspreken over bovenstaande (en
andere) onderwerpen. De vergadering vindt plaats
op 12 januari 2012 om 20.00 uur in de Burgerzaal van
het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
De volledige agenda van deze vergadering en
informatie over het spreekrecht vindt u op
www.heemstede.nl. Meer weten? Neem contact
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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
maatschappelijke 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 langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Kerklaan 57A het plaatsen van een vluchttrap op de
1e verdieping naar de begane grond en het vergroten
van het balkon 2012.008
ontvangen 29 december 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8
weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen en
kappen
naast Glipper Dreef 194 het bouwen van een
woonhuis, het slopen van een botenhuis en kappen
van een aantal bomen 2012.002
ontvangen 23 december 2011

De beslistermijn voor genoemde aanvragen is 8 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag.
De aanvragen liggen vanaf 12 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).

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:

Camplaan 14 het plaatsen van een dakopbouw op het
zijgeveldakvlak 2011.326
ontvangen 28 november 2011
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijking van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
Dr. Droogplein 1 het plaatsen van een erfafscheiding
2011.322
Camplaan 14 het plaatsen van een dakopbouw op het
zijgeveldakvlak 2011.326
Cruquiusweg 37 het realiseren van een fitnessruimte
2012.010

Omgevingsvergunning voor kappen

Dr. Droogplein 1 het plaatsen van een erfafscheiding
2011.322
ontvangen 28 november 2011
Cruquiusweg 37 het realiseren van een fitnessruimte
2012.010
ontvangen 20 december 2011

N.K.J. van Waasplein 7 het kappen van een treurwilg
2012.004
ontvangen 28 december 2011
Lucas van Leijenlaan 15 het kappen van een
metasequoia 2012.005
ontvangen 24 december 2011
Sumatrastraat 8 het kappen van een Japanse kers
2012.007
ontvangen 28 december 2011

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag.

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

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden

Omgevingsvergunning voor slopen

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

Herenweg 18 het slopen van een loods 2012.001
ontvangen 21 december 2011
Dr. Schaepmanlaan 91 een deel van het huis slopen
2011.006
ontvangen 27 december 2011
Binnenweg 72 het slopen van het bijgebouw 2012.003
ontvangen 23 december 2011

6 januari 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:

Brederolaan 9 het vergroten van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak 2011.317
Binnenweg 141 het vervangen van de voorgevelpui
2011.333
Lanckhorstlaan 91 het plaatsen van een dakopbouw
2011.312

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

De verzoeken liggen vanaf 12 januari 2012 gedurende
4 weken 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
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover tijdens de periode van terinzageligging
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Oosterlaan 10 het bouwen van een 2e verdieping op
een woonhuis 2011.285

Omgevingsvergunning voor kappen

Van der Waalslaan 1 het kappen van 2 bomen
2011.332
Johannes Vermeerstraat 40 het kappen van een
conifeer en een berk 2011.336
t.h.v. Breitnerweg 3 het kappen van 3 prunnessen
2011.334

M. Vaumontlaan 14 het kappen van een witte berk
2011.330
Eykmanlaan 23 het kappen van een conifeer 2011.328
Kohnstammlaan 14 het kappen van een conifeer
2011.331

Omgevingsvergunning voor slopen
Binnenweg 72 het slopen van het bijgebouw 2012.003
De vergunningen liggen vanaf 12 jauari 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.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers?
Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten
en plichten? Of zoekt u een goede cursus/
workshop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt

u terecht bij het steunpunt Vrijwilligerswerk
Heemstede!
p/a Casca-de Luifel, Herenweg 96, Postbus 578,
2100 AN Heemstede. Spreekuur op afspraak,
telefonisch bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Regeling Alarmopvolging vervallen
De Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid
voor alarmopvolging gebouwen is per 1 januari 2012

vervallen. De regeling was een tijdelijke regeling voor
de duur van anderhalf jaar.

Op basis van het aantal alarmeringen in 2011 wordt de
Regeling geëvalueerd.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één
centraal meldpunt voor
het melden 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.
Meldingen worden in principe binnen één week
afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en
geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt.
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 overlast 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 meldnummer van de gemeente bellen:
(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het
weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een
telefoonbeantwoorder.

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 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.

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 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.

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).

