
Op donderdag 6 februari van 20.00 tot 22.00 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede in samenwerking met de 
bibliotheek Heemstede de lezing ‘Van leren 
praten tot leren lezen, of andersom?’ 
Deze lezing is gericht op ouders en verzorgers 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar 
en vindt plaats in de bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 Heemstede. 

Vanaf de geboorte zijn kinderen bezig met het 
leren van taal. Dit gaat meestal vanzelf. Kinderen 
leren praten doordat zij taal en spraak horen in 
de omgeving. Het is daarom belangrijk dat de 
taalontwikkeling door ouders en de omgeving 
voldoende wordt gestimuleerd. Maar hoe pak je dit 
aan? Logopedist Caroline Villevoye van Onderwijs 
Advies zal tijdens deze lezing informatie geven over 
het verloop van de taalontwikkeling en over hoe 
interactief voorlezen hieraan kan bijdragen. Ook 
wordt er aandacht besteed aan hoe om te gaan met 
voorlezen en meertaligheid.

CJG coach Carin Verplak is aanwezig om te vertellen 
wat het Centrum voor Jeugd en Gezin kan bieden 
als het gaat om het stimuleren van de spraak- en 
taalontwikkeling van kinderen.
Ouders en verzorgers, die interesse hebben voor 
deze lezing kunnen zich inschrijven via 
www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze lezing.
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Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Lezing ‘Van leren praten tot leren lezen, 
of andersom?’
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Wethouders in de wijk: vrijdag 24 januari
Net als de burgemeester houden ook de 
wethouders een keer in de twee maanden 
inloopspreekuur. Zij doen dat op wisselende 
locaties. Op vrijdag 24 januari zijn Christa Kuiper 
en Jur Botter (Pieter van de Stadt is deze keer niet 

aanwezig) tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig in 
het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1.
Vooraf aanmelden is niet nodig. U wordt van harte 
uitgenodigd om langs te komen en van gedachten 
te wisselen met de wethouders!

Sticker op grijze rolemmer voor 
27 januari
Heeft u de nieuwe sticker al op de rolemmer 
geplakt? In december 2013 ontving u deze bij de 
afvalkalender. In 2014 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van 
een oranje sticker en de kleine rolemmer van een 
groene sticker. Vanaf maandag 27 januari 2014 
worden alleen de grijze rolemmers met de juiste 
sticker geleegd. De rolemmers zonder sticker krijgen 
een geel 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 
of de grijze rolemmer? Kijk op www.meerlanden.nl 
of neem contact op met de afdeling 
Publieksinformatie van Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.



Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
De directeur van Milieudienst IJmond heeft een 
kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van 

Kok Lexmond B.V. voor het gebruik van een mobiele 
puinbreker op de locatie Herenweg 5 te Heemstede.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 
2 januari tot 1 april 2014 gedurende 10 werkdagen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 190 het kappen van 
 1 naaldboom wabonummer 9383, 
 ontvangen 27 december 2013. 
- Rijnlaan 45 het kappen van 1 abie pinsapo 
 en 1 cedrus deodara wabonummer 9384, 
 ontvangen 30 december 2013. 
- Rembrandtlaan 9 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 9387, 
ontvangen 29 december 2013. 

- IJssellaan 17 het kappen van 1 berk wabo-
nummer 9388, ontvangen 29 december 2013.

- Binnenweg 180 het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 9421, ontvangen 2 januari 2014. 

- Hendrik Andriessenlaan 26 het plaatsen van een 
vlaggenmast wabonummer 9422, 

 ontvangen 1 januari 2014. 
- Marisplein 7 het plaatsen van een erfafscheiding 

wabonummer 9424, ontvangen 2 januari 2014. 
- Laan van Dicklaan 3 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 9425, 
 ontvangen 3 januari 2014. 

- Kees van Lentsingel 8 het kappen van 2 eiken 
wabonummer 9423, ontvangen 2 januari 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jeroen Boschlaan 5 het plaatsen van een 
 berging, het plaatsen van een dakkapel op 
 het voorgeveldakvak en een schoorsteen 
 op een uitbouw wabonummer 9348, 
 ontvangen 24 december 2013. 
- Zandvoorter Allee 18 het plaatsen van 
 een tuinkist wabonummer 8424, 
 ontvangen 3 november 2013. 

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

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ingang Cruquiushaven het plaatsen van een 

verwijsbord Meermond wabonummer 9272, 

verzonden 10 januari 2014. 
- Roemer Visscherplein 8 het uitbreiden van 
 een woonhuis wabonummer 9097, 
 verzonden 10 januari 2014. 
- Roemer Visscherplein 8 het kappen van 
 1 kastanjeboom wabonummer 9118, 
 verzonden 10 januari 2014. 
- Laan van Dicklaan 3 het uitbreiden van 
 een appartement wabonummer 6866, 
 verzonden 10 januari 2014. 
- Glipper Dreef 190 het kappen van 1 naaldboom 

wabonummer 9383, verzonden 10 januari 2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure) 
- Zandvoorter Allee 18 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 8424, ontvangen 
 3 november 2013. Belanghebbenden 
 kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijving BRP
Ambtshalve uitgeschreven uit Nederland uit 
de basisregistratie personen (BRP)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De 
gemeente start dan een adresonderzoek, waarbij 
de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt 
dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan 
moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt 
of als de persoon niet te traceren is, besluit het 
college van burgemeester en wethouders deze 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland 

uit de basisregistratie personen (voorheen de 
‘gemeentelijke basisadministratie’). Dit betekent, 
dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 
als iemand de pensioenleeftijd heeft bereikt, de 
AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat 
alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 23-12-
2013 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Maxime L. van Wooning, geboren op 13-04-1994, 

Franz Lehárlaan 110

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Handhavingsacties
Handhavingsactie diverse fietsen
De volgende fietsen, die niet in rijtechnische staat 
zijn, zijn in opdracht van het college van de weg 
verwijderd (bestuursdwang):
- fel groene damesfiets (platte band) ter hoogte 

van Zandvoortselaan 160
- blauwe Sparta herenfiets (platte band) ter 

hoogte van Zandvoortselaan 179
- olijfgroene Sparta damesfiets (platte band) ter 

hoogte van Roemer Visscherplein 19

De fietsen worden tot en met 10 april 2014 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien de fiets 
niet wordt opgehaald, zal het college de fiets 
vernietigen of om niet overdragen.

Fiets Jan van Goyenstraat 
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
witte Cumberland fiets aangetroffen op de Jan van 
Goyenstraat ter hoogte van huisnummer 7. De fiets 
is niet in rijtechnische staat: hij heeft 1 lege band. 
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 fiets krijgt tot en met  
29 januari 2014 de gelegenheid om de fiets 
van de weg te verwijderen dan wel te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert. 
Indien de fiets binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd dan wel in rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college 

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

Gezonken vaartuig Vondelkade
Een stalen roeiboot in de Houtvaart ter hoogte 
van Vondelkade 30 is in opdracht van het college 
gelicht. Het vaartuig wordt tot en met 8 april 
2014 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 
vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college het 
vaartuig vernietigen.

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag tot en met 
donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 17.00 
uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 

na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van Burgemeester en Wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij de 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. 
Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 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 reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 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. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo 
mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan 
voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Fietspad Roosje Voslaan - Glipper Dreef
Het aanleggen van een fietspad op de Roosje Voslaan 
tussen de rijbaan van deze weg en het bestaande 
fietspad aan de oostzijde van de Glipper Dreef.

De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
15 januari 2014 zes weken ter inzage in het Raadhuis 
van Heemstede. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Zie hiervoor Inzien, 
reageren, bezwaar maken. 

Verkeersbesluiten




