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Evert Jansen geeft anti-inbraak tips
14 februari bij Casca de Luifel

Wethouders in de wijk: vrijdag 18 januari

Op donderdag 14 februari organiseert de 
gemeente Heemstede in Casca de Luifel een 
voorlichtingsavond over het voorkómen 
van woninginbraken. Tijdens deze avond 
zal Evert Jansen een presentatie geven over 
woonhuisbeveiliging in de wijken rond het 
station. Evert Jansen, bekend van de AVRO tv-
serie ‘De Inbreker’, was vroeger inbreker maar 
is nu actief als voorlichter voor de Stichting 
Veiligheid & Preventie. De bijeenkomst is 
bedoeld voor bewoners van de Dichterswijk, 
Vogelpark en Bloemenbuurt. Als er nog 
plaatsen over zijn, zijn ook inwoners uit 
andere wijken uiteraard van harte welkom.

De ervaringsdeskundige zal in de buurt zelf de 
beveiliging testen en beoordelen en aan de hand 
van foto’s die hij gemaakt heeft de zwakke plekken in 
de buurt laten zien. Doel is om de bewoners aan het 
denken te zetten over de beveiliging van hun huis. 
Tijdens de avond zullen er ook vertegenwoordigers van 
twee bedrijven aanwezig zijn die producten bieden 
op het gebied van woonhuisbeveiliging, Safe & Secure 
en SeceurTronics. De bijeenkomst zal ingeleid worden 
door de burgemeester van Heemstede en de teamchef 
van de politie, basisteam Kennemerkust.

Aanmelden
De avond wordt gehouden in Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemstede. De bijeenkomst duurt van 

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.

20.00 tot circa 21.30 uur, vanaf 19.30 uur is de deur open 
en staat de koffie klaar.
Wilt u deze interessante avond meemaken, wellicht 
komt uw eigen huis ook aan bod, dan kunt u zich 
opgeven bij postbusveiligheid@heemstede.nl. Er is een 
beperkt aantal plekken beschikbaar. Bewoners van de 
betreffende wijken gaan in volgorde van aanmelden 
voor. Als u zich aanmeldt geeft u dan aan op welk adres 
u woont en met hoeveel personen u komt.
Indien u in een andere wijk woont, kunt u zich ook 
aanmelden. U krijgt dan bericht als er nog plaatsen over 
zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer  
D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede, telefoon 
(023) 548 57 45.

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



Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? 
Bent u op zoek naar een sportclub of naschoolse 
opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en 
opgroeien in Heemstede kunt u terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt 
alle kennis over opvoeding en opgroeiende kinderen 
bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de 
juiste instantie en helpen u graag bij het vinden van 
het antwoord op uw vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD  Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag: 
09.00 tot 12.00 uur
woensdag: 
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Einthovenlaan 3 het plaatsen van een stalen kolom 

2013.003 
ontvangen 23 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Maaslaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding 

2013.004 
ontvangen 27 december 2012

-  Cruquiusweg 176 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2013.005 
ontvangen 28 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen en het verstoren 
van een monument (verbouwen, slopen of op andere 
wijze aantasten)
-  Glipper Dreef 209 het kappen van een populier 

2013.001 
ontvangen 27 december 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 17 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.

Voornemen verlenen omgevings- 
vergunning voor afwijking van het  
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
-  Leidsevaart ter hoogte van de Geleerdenwijk het 

wijzigen van de Geniebrug 2012.318
-  Cruquiusweg 176 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2013.005

De verzoeken liggen vanaf 17 januari 2013 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. 
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 11- 01- 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Nijverheidsweg 27 het wijzigen van gevels en de 

entree van het bedrijfspand 2012.287
-  Ir. Lelylaan 6 het herinrichten van een toiletgroep en 

vergroten doorbraak in een muur 2012.334

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-   Maaslaan 33 het uitbreiden van een woonhuis 

en plaatsen van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak 2012.302

-  Heemsteedse Dreef 122 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.305

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Cruquiushaven 2, 7, 20 het kappen van 1 wilg,  

1 conifeer, 1 els 2012.332
-  Ir. Lelylaan 23 het kappen van 2 naaldbomen 

2012.347
-  Troelstralaan 32 het kappen van 1 naaldboom 

2012.344
-  Hugo de Grootlaan 10 het kappen van een prunus, 

een Japanse kers en twee berken 2012.327
- Marisplein 6 het kappen van een esdoorn 2012.345
-  N.K.J. van Waasplein 1 het kappen van 2 coniferen 

2012.333
-  Koediefslaan 22A het kappen van 2 wilgen, 1 berk,  

1 spar 2012.338
-  Jacob van Campenstraat 29 het kappen van een els 

2012.346

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 17 
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’.

Voorkom fraude met een kopie van uw  
identiteitsbewijs 
Steeds meer organisaties vragen om een 
kopie van uw paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of verblijfsdocument. 
Bijvoorbeeld als u een huurcontract of 
telefoonabonnement afsluit. U kunt dit 
tegengaan. 
 
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand 
een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit 
nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs 
en het documentnummer is meestal voldoende. 
Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een 
kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. 
 
Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is 
2. voor wie of welk product hij bedoeld is en 
3. de datum waarop u hem afgeeft. 

 
Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te 
bewerken. Kijk voor meer informatie op  
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van  
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste 
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in 
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.



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

Verkeersbesluiten
Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen wijk 
Grotstuk
In verband met de werkzaamheden aan de Herenweg 
vanaf 18 februari zijn er voor circa 4 weken tijdelijke 
verkeersmaatregelen nodig om verkeershinder in de 
wijk het Grotstuk (de wijk in omgeving Van Merlenlaan 
en Wandelbos Groenendaal) te beperken. Deze 
tijdelijke maatregelen zijn:
 -  een aantal straten wordt ingericht als 

eenrichtingsweg m.u.v. fietsers en bromfietsers;

 -  een inrijverbod voor vrachtauto’s en bussen in de 
wijk;

 -  de maximum snelheid in de wijk wordt 30 km/uur;
 - op een aantal plekken zal een parkeerverbod gelden.

Het verkeersbesluit ligt vanaf 16 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 Haarlem. Bij het indienen van een verzoek  
om voorlopige voorziening moeten griffierechten 
worden betaald.

Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning
Bij besluit van 19 december 2012 heeft de raad 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 vastgesteld. De 
Verordening treedt met terugwerkende kracht met 

ingang van 1 januari 2013 in werking. De Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede is per diezelfde datum 
ingetrokken. De Verordening ligt tot en met 10 april 

Op 10 januari 2013 heeft de burgemeester besloten 
een ontheffing te verlenen aan de heren Rozhnov en 
Batalov voor het ten gehore brengen muziek met een 
accordeon voor de percelen van Albert Heijn aan de 
Zandvoortselaan 169 (op iedere dinsdag, donderdag 
en zaterdag tussen 10.30 en 18.30 uur)  

en Blekersvaartweg 57 (op iedere dinsdag en 
donderdag tussen 10.30 en 18.30 uur).

De ontheffing is verleend op grond van artikel 2:9, 
derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening  
 

en artikel II van het Aanwijzingsbesluit.
Neem voor meer informatie contact op met  
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon 
(023) 548 56 07.

Straatartiesten

2013 ter inzage op het gemeentehuis. De Verordening 
is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl 
onder ‘Lokale regelingen’.




