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Wees voorbereid op winterweer! 

Werk aan de Herenweg van start 

Pas een baby gekregen? 

Niets is zo veranderlijk als het weer. Het kan 
van de ene op de andere dag winter zijn in ons 
land. U kunt zich nu al voorbereiden op winterse 
omstandigheden door strooizout in huis te 
halen. Bij gladheid kunt u uzelf en uw directe 
woonomgeving direct van dienst zijn.

Bij de afvalkalender 2012 ontving u een bon voor gratis 
strooizout. Bij inlevering van deze bon en op vertoon 
van geldige legitimatie ontvangt u bij de milieustraat 
van De Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 een 
zak strooizout (5 kg). De milieustraat is geopend op 
werkdagen van 08.00 - 16.30 uur en op zaterdag van 
09.00 - 16.00 uur.

Deze week is het werk aan de reconstructie Herenweg 
- fase 2 begonnen. De werkzaamheden veroorzaken 
ernstige verkeershinder. De kruising met de 
Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan is tot eind februari 
2012 geheel gesloten voor alle verkeer. En het wegdeel 
tussen het kruispunt en de gemeentegrens tot Haarlem 
is tot eind maart 2012 dicht.

Het CJG Heemstede organiseert op dinsdag 
7 februari 2012 een informatie-uurtje voor ouders 
met een baby van onder de drie maanden. 
U krijgt informatie over voeding, slapen, huilen 
en troosten, ritme en regelmaat en dergelijke. 
Uiteraard kunt u ook zelf vragen stellen. Het is 
een leuke manier om andere kersverse ouders te 
ontmoeten. 

Het informatie-uurtje wordt begeleid door een ervaren 
wijkverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg 
0-4 jaar. U bent van harte welkom op dinsdag 7 februari 
2012 van 15.00 tot 16.00 uur op de Lieven de Keylaan 
7 in Heemstede. De bijeenkomst is voor u kosteloos. 
Graag aanmelden via email: jgz@jgzkennemerland.nl of 
bellen naar (088) 995 95 95.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of heeft u 
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u 
van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, 
bellen of een email sturen. Er zijn geen kosten voor u 
verbonden aan onze dienstverlening. 

Kijk voor informatie over alle weg-
afsluitingen en omleidingen op 
www.heemstede.nl/plannen-en-
projecten/reconstructieHerenweg. 
Als u een smartphone heeft, kunt 
u ook de QR-code scannen om 
direct naar de webpagina te gaan.

Adres
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 09.00 -12.00 uur, 
wo 14.00 - 17.00 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.

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.

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

Adresgegevens en openingstijden



Uittreksel bevolkings register (GBA)?
www.heemstede.nl

Wethouder Jur Botter bezoekt BeeBallclinic 
op Valkenburgschool

Voorzie uw grijze 
rolemmer vóór 
30 januari van de 
juiste sticker!Woensdag 11 januari bracht wethouder Jur Botter een 

bezoek aan de Valkenburgschool om een BeeBallclinic 

voor de leerlingen van groep 4/5 te bekijken. BeeBall 

is een laagdrempelige spelvorm voor kinderen van 

5 t/m 12 jaar waarbij kinderen de basis (gooien, 

vangen, slaan) van de Honk- en Softballsport leren. 

Het ministerie van VWS heeft de KNBSB in 2011 een 

subsidie toegewezen om in Nederland BeeBall te 

promoten op basisscholen. In Zuid-Kennemerland en 

de Haarlemmermeer hebben zich in totaal 12 scholen 

aangemeld (totaal ca. 1250 leerlingen), waarvan 4 

basisscholen in Heemstede. 

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). 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. 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. 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 juiste 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.

Werk aan de weg

Adriaan Pauwlaan-Herenweg Tot begin april 2012 

is het kruispunt Adriaan Pauwlaan - Herenweg 

afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen gewoon 

gebruik maken van de oversteekplaats richting de 

Laan van Rozenburg.

Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan

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. De Lanckhorstlaan 

is gestremd ter hoogte van de Van Slingelandtlaan. 

De Zandvoortselaan is afgesloten ter hoogte van de 

kruising met de Amaryllislaan.

Tot en met eind maart 2012 is de Herenweg tussen 

het kruispunt Herenweg – Zandvoortselaan - 

Lanckhorstlaan en de gemeentegrens met Haarlem 

afgesloten voor alle verkeer.

Om sluipverkeer door de Heemsteedse Bloemenbuurt 

te voorkomen, zijn op de kruispunten Zandvoorter 

Allee - Fresialaan en Chrysanthemumlaan - 

Lyceumlaan betonnen wegafzettingen geplaatst. 

Fietsers kunnen deze wegafzettingen gewoon 

passeren.

Gedurende de afsluiting van de werkvakken zijn 

diverse omleidingsroutes ingesteld voor fi etsers, 

auto’s, openbaar vervoer en vrachtverkeer. 

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden vindt 

u op www.heemstede.nl.

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 ontheffi  ng 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.

Serviceloket 
Begraafplaats

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 

zijn op een effi  ciënte 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.



Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen

Beethovenlaan 35 het plaatsen van een overkapping 

voor fi etsen 2012.013

ontvangen 5 januari 2012

Frederik van Eedenplein 7 het uitbreiden van de 

1e verdieping van een woonhuis 2012.011

ontvangen 2 januari 2012

Frederik van Eedenplein 5 het uitbreiden van de 

1e verdieping van een woonhuis 2011.009

ontvangen 2 januari 2012

Patrijzenlaan 11 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak 2012.014

ontvangen 6 januari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen 

is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Sportparklaan 17 het kappen van een berk 2012.012

ontvangen 3 januari 2012

De beslistermijn voor aanvraag is 8 weken vanaf 

ontvangst van de aanvraag.

De aanvragen liggen vanaf 19 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 13 januari 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Leidsevaartweg 147 het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak 2011.325

Omgevingsvergunning voor kappen

Amaryllislaan 4 het kappen van een taxus 2011.344

Lucas van Leijdenlaan 15 het kappen van een 

metasequoia 2012.005

Adriaan Pauwlaan 8A het kappen van 1 eik, 3 abeelen, 

1 beuk, 1 kastanje, 1 esdoorn 2011.342

Blekersvaartweg 24 het kappen van 29 coniferen, 

1 esdoorn, 1 meidoorn 2011.338

N.K.J. van Waasplein 7 het kappen van een treurwilg 

2012.004

Ir. Lelylaan 8-10 het kappen van 104 bomen 2011.319

Omgevingsvergunning voor afwijken 

bestemmingsplan en kappen

Vondelkade 2 het uitbreiden van een woonhuis en het 

kappen van 4 bomen 2011.339

Omgevingsvergunning voor slopen 

Herenweg 18 het slopen van een loods 2012.001

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 19 

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: “Bezwaar maken of uw 

mening/zienswijze kenbaar maken”.

Omgevingsvergunning

Artikel 3 van de Verordening investeringssubsidies 
toegankelijkheid accommodaties 2009 kent een 

subsidieplafond. Voor 2012 is het subsidieplafond 
vastgesteld op € 10.000.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op 26 januari 2012 om 20.00 

uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 26 januari 2012
-  Schets organisatieontwikkeling gemeente 

Heemstede - presentatie -
- Ervaring met papierloos vergaderen - presentatie -
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin’

Hamerpunten
-  Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning bloemenkiosk Adriaan van 
Ostadeplein

-  Begroting 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland

- Wet werk en bijstand (Wwb 2012); verordeningen

Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffi  e, telefoon 
(023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl.

Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid 
accommodaties 2009

Vergadering

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




