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Veranderingen rondom rijbewijzen 

Op 19 januari 2013 treden nieuwe regels voor het 
rijbewijs in werking. Heeft u nu al een rijbewijs? Dan 
behoudt u de rechten voor de categorieën, die u nu 
ook al heeft. Over het algemeen zal er dan niets voor u 
veranderen. Heeft u een rijbewijs voor het besturen van 
een vrachtauto en/of een bus, dan is het rijbewijs vanaf 
de volgende verlenging vijf jaar geldig.

Waarom nieuwe regels?
De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in 
alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat 
bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten 
en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden 

gesteld. Dit vergroot de veiligheid op de weg. De 
afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese 
rijbewijsrichtlijn.

Wat verandert er?
De geldigheid voor het rijbewijs voor de vrachtauto 
(C) en bus (D) verandert van 10 jaar in 5 jaar. 
Daarnaast worden er ook nieuwe subcategorieën 
voor de categorieën C en D ingevoerd. Ook vinden er 
wijzigingen plaats in de categorieën A (motor) en B 
(auto).

Voor wie gelden de wijzigingen?
Heeft u nu al een rijbewijs? Dan blijven de oude 
rechten voor u gelden. Alleen de verkorting van de 
geldigheidsduur van de categorieën C en D geldt dan 
- indien van toepassing - voor u. Doet u vóór 19 januari 
2013 examen, dan gelden ook nog de oude regels. 
Doet u ná 19 januari 2013 examen, dan gelden de 
nieuwe regels.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de veranderingen?  
Kijk dan op www.rijbewijs.nl.

Gemeenten gaan misbruik  
gehandicaptenparkeerkaarten tegen 

Wethouders in de wijk: vrijdag 18 januari

Vanaf 1 januari 2013 registreert de 
intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken 
namens Heemstede, Bloemendaal en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude de 
gehandicaptenparkeerkaarten die aan 
inwoners worden afgegeven in een landelijk 
register. Met die stap bindt de gemeente 
de strijd aan tegen diefstal en misbruik van 
gehandicaptenparkeerkaarten. De kaarten 
worden namelijk steeds vaker gestolen, 
verhandeld en misbruikt. 

Nationaal Parkeer Register
Vanaf 1 januari 2013 worden alle afgegeven 
gehandicaptenparkeerkaarten geregistreerd 
in het Nationaal Parkeer Register van de Dienst 
Wegverkeer (RDW). Daarin staan ook de 

Net zoals de burgemeester houden ook de wethouders 
regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen dat één 
keer in de twee maanden op wisselende locaties in 
Heemstede. Op vrijdag 18 januari zijn Christa Kuiper, 
Jur Botter en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en 

12.00 uur aanwezig in de Geleerdenwijk. De locatie is 
basisschool De Ark, Van der Waalslaan 37. U wordt van 
harte uitgenodigd hier langs te komen om met de 
wethouders in contact te komen.

gehandicaptenparkeerkaarten van tientallen andere 
gemeenten. Zo kunnen de toezichthouders van alle 
landelijk geregistreerde kaarten controleren of ze niet 
gestolen of ongeldig zijn.
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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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
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

Steunpunt vrijwilligerswerk

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. Heeft u de 
sticker op de grijze rolemmer geplakt? 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 op te plakken. 

Vanaf maandag 28 januari 2013 worden grijze 
rolemmers die niet voorzien zijn van een juiste sticker 
niet meer 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 
Publieksinformatie van De Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Valkenburgerlaan 42 het plaatsen van een klimrek 

2012.349 
ontvangen 21 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Johannes Verhulstlaan 36 het verbouwen van de 

garage naar een woonbestemming en vergroten van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.343 
ontvangen 18 december 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 10 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.

Starten uitgebreide procedure voor 
brandveilig gebruik
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een 
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te 
verlenen:

-  Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de tijdelijke 
huisvesting Noordkop 2012.037

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 
10 januari 2013 gedurende 6 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. 
Neem voor meer informatie over het verzoek 
contact op met M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 7 januari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Lombokstraat 3 het uitbreiden van de 1e verdieping 

2012.307
-  W. Denijslaan 7 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, linkerzijgeveldakvlak en 
achtergeveldakvlak 2012.292

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken 
bestemmingsplan en het verstoren van een 
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze 
aantasten
-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 

Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Omgevingsvergunning voor kappen
- Lijsterbeslaan 2 het kappen van een els 2012.321
-  Leiduin het kappen van 2 eiken, 1 lijsterbes,  

4 esdoorns 2012.322
- Rijnlaan 87 het kappen van 4 coniferen 2012.326

De vergunningen liggen vanaf 10 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’.

Ontheffing bouwbesluit artikel 8.4,  
lid 1 van het Bouwbesluit 
(verzonden 4 januari 2013) 
De werkzaamheden (het vlinderen van de keldervloer) 
worden uitgevoerd in het kader van de verleende 
bouwvergunning (2009.255/3770) voor het bouwen 
van het zorgcomplex Nieuw Overbos aan de 
Burgemeester van Lennepweg 35. Het betreft de 
volgende perioden en werktijden:

-  Fase 1 in week  6, 2013 tussen 19.00 en 07.00 uur
- Fase 2 in week  8, 2013 tussen 19.00 en 07.00 uur
- Fase 3 in week 10, 2013 tussen 19.00 en 07.00 uur

De bovenstaande ontheffing ligt vanaf 10 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

Gegevens zijn veilig
De gegevens zijn bij de RDW in goede handen. Zo 
registreert de RDW al decennia kentekenbewijzen en 
rijbewijzen op een veilige en betrouwbare manier. 
Ook de privacy is gewaarborgd. In het landelijk register 
worden geen gegevens van de houder van de kaart 
vastgelegd. Alleen het nummer, het soort kaart en de 
ingangs- en einddatum staan erin.

U houdt dezelfde kaart
Inwoners merken niets van de landelijke registratie. 
Zij houden dezelfde kaart met dezelfde rechten, 
plichten en voorwaarden. De procedures voor 
het aanvragen of verlengen blijven hetzelfde. 
Ook de regels bij vermissing of diefstal blijven 
onveranderd. Wel benadrukken de gemeenten dat 
het belangrijk is om bij diefstal of vermissing aangifte 
bij de politie te doen. Lees meer over misbruik 
gehandicaptenparkeerkaarten op www.heemstede.nl.

Vervolg van pag. 1



Scooter Schollevaarlaan hoek Stormvogelweg
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een witte 
scooter van het merk Yamaha Aerox aangetroffen op 
de Schollevaarlaan hoek Stormvogelweg. De scooter is 
niet in rijtechnische staat: de remkabel is kapot. Tevens 
is de voorband zacht en ontbreekt het kenteken.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 

kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg 
te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze scooter krijgt tot en met 17 
januari 2013 de gelegenheid om de scooter van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de scooter 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de scooter 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd dan 
wel in rijtechnische staat verkeert, wordt de scooter in 

opdracht van het college verwijderd (bestuursdwang). 
De scooter wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
scooter ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten

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

Agenda’s
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 15 januari 2013 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de gewijzigde agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 15 januari 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Begroting 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Zuid-Kennemerland (A-stuk)
-  Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 

(A-stuk)
-  Stand van zaken uitvoering nota ‘Archeologiebeleid 

Heemstede: toekomst voor het verleden’ (A-stuk)
-  Overzicht structurele subsidies Welzijn 2013 (C-stuk 

o.v.v. VVD)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 16 januari 2013 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de gewijzigde agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 16 januari 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Normenkader 2012 voor de controle van de 

jaarrekening 2012 (B-stuk)
-  Managementletter bevindingen interim-controle 

2012 (C-stuk o.v.v. voorzitter Auditcommissie)
- Bestuursrapportage 2012 VRK (C-stuk o.v.v. VVD)

-  Gebruik Microsoft Office continueren en nieuwe 
licenties aanschaffen (C-stuk o.v.v. VVD)

-  Rapport rekenkamercommissie Heemstede inzake 
onderzoek reserves en voorzieningen

- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

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

Op de gewijzigde 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)
- Inrichtingsplan Belle Rive/ Watermuziek (B-stuk)
-  Vaststellen Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek 

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

-  Uitvaartcentrum Dunweg BV trekt zich terug uit het 
project uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan 
(C-stuk o.v.v. D66)

- Overzicht bouwprojecten januari 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering aansluitend aan de openbare vergadering 

van de raadscommissie Ruimte op 17 januari 2013 in 
de Burgerzaal van het Raadhuis 

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda van de besloten vergadering 

commissie Ruimte 17 januari 2013
-  Tijdelijke locatie AH Blekersvaartweg (C-stuk o.v.v. 

HBB)

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.

Vergadering commissie voor  
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
openbare vergadering op 17 januari 2013 om 20.00 
uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

Op de agenda:
-  Bezwaren tegen de invordering van diverse 

dwangsommen, het opleggen van diverse 
maatwerkvoorschriften en een opgelegde last onder 
dwangsom  

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.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats



Narcissen voor bijen en hommels
Heemstede  – Van Tubergen 
bloembollen en vaste planten uit 
Heemstede gaat de honing- en 
wilde bijen en hommels dit jaar 
een handje helpen. Het bedrijf 
wil de gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal ten behoeve van 
de bijen een groot aantal narcis-
sen schenken.
“Bijen zijn onmisbaar in on-
ze voedselketen. Zonder bij-
en eten wij geen peren, appels 
of frambozen. Ook in 2013 ver-
dient de bij natuurlijk alle aan-
dacht. En wanneer wij als bedrijf 
daar een steentje toe kunnen bij-
dragen aan een beter leefklimaat 
van de bij en hommels, dan zul-
len wij dat zeker niet laten”, aldus 

Van Tubergen. De Heemsteedse 
imker Pim Lemmers is blij met 
de actie van Van Tubergen: 
“Vooral hyacinten, sneeuwklok-
jes, narcissen en krokussen zijn 
de eerste bloemen die in het 
voorjaar door bijen worden be-
vlogen. Het stuifmeel van de-
ze bloemen wordt door de bijen 
weer gebruikt als voedsel voor 
de jonge bijen.” Al vele jaren 
heeft de imker van Kinderboer-
derij ’t Molentje te maken met de 
bijensterfte. Als mogelijke oorza-
ken hiervan worden landbouw-
gif, ziektes onder de bijen, de pa-
rasiet de varroamijt en een ge-
brek aan voedsel (bloemen) ge-
noemd.  

Lezing dinsdag 15 januari
Het oude Egypte, bakermat 
van het jonge christendom
Heemstede - Hoe christelijk is 
Egypte en hoe Egyptisch is het 
christendom? Die vraag is nu ac-
tueel en al eeuwen actueel. Zo 
ziet de bezoeker van het rijks-
museum voor oudheden in Lei-
den een Egyptische obelisk met 
het christelijk symbool - het kruis 
- erbovenop. Tjeu van den Berk 
zette een afbeelding van de-
ze obelisk op zijn boek: Het ou-
de Egypte, bakermat van het jon-
ge christendom. Het boek legt 
de oude Egyptische rituelen en 
de tekeningen uit de tijd tot der-
tig eeuwen geleden uit en het 
verklaart wat dat alles te maken 
heeft met het chistelijke, drieë-
ne godheidsdenken. Een schat 

Tjeu van den Berk.

aan nieuwe wetenswaardighe-
den. In een soort multiculturele 
samenleving in het oude Egypte 
en dan vooral in Alexandrië, nam 
een religie - met name die van 
de niet-orthodoxe joden - sym-
bolen en betekenissen van een 
ander geloof over. En dat vinden 
we dan later weer terug in het 
christendom. Tjeu van den Berk 
is een veelzijdig theoloog en psy-
choloog. Op 15 januari is hij in 
Heemstede om deze geschie-
denis persoonlijk te vertellen. 
Tjeu gaat daarvoor terug naar de 
bronnen van de Nijl: de mythe 
van Christus is een geschenk van 
de Nijl. Een mooi verhaal waar-
voor hij intensief de geschiedenis 

van het jonge christendom heeft 
bestudeerd. U wordt uitgenodigd 
in de Pauwehof, achter de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede om 20.00 uur. De toe-
gang bedraagt vijf euro.

Word vrijwilliger bij de 
Hartekamp Groep

Heemstede - Elke woensdag-
avond is het gezellig druk in de 
aula van de Hartekamp Groep 
in Heemstede. Zo’n 50 cliënten 
komen hier elke week bij elkaar 
om de ene week te knutselen en 
de andere week tijdens de Café 
Soos een spelletje te spelen en 
bij te kletsen. Deze woensdag-
avondclub is hard op zoek naar 
vrijwilligers om de cliënten te be-
geleiden.
Als vrijwilliger bent u om 18.15 
uur aanwezig om alles klaar te 
zetten en de cliënten wandelend 
of met de elektrokar op te halen 
bij hun woning op het terrein van 
de Hartekamp Groep in Heem-
stede. Om 19.00 uur start de club 
en helpt u met koffie inschenken 

en het begeleiden van het knut-
selen of de spelletjes. Natuurlijk 
vinden cliënten het ook erg leuk 
om even te kletsen of te dansen. 
Rond 20.15 uur worden de cliën-
ten weer naar hun woning ge-
bracht en wordt er opgeruimd. 
Daarna wordt er nog wat ge-
dronken met de vrijwilligers tot 
ongeveer 21.00 uur.

Wilt u een keer vrijblijvend 
meekijken of wilt u meer informa-
tie? Neem dan contact op met: 
• Caroline Salomonsz: 06-508 
856 51,  c.salomonsz@harte-
kampgroep.nl;
• Wilma Onderwater, 06-462 271 
82, w.onderwater@hartekamp-
groep.nl.

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

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




