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Lezing “Het puberbrein binnenstebuiten” 

Het lijkt wel of jongeren steeds sneller volwassen 
worden. Ze schieten de lucht in, hebben 
bijbaantjes en uitpuilende agenda’s. En uw zoon 
of dochter weet het vast ook altijd beter. Maar 
is dat wel zo? Kunnen pubers hun eigen gedrag 
overzien? Huub Nelis, één van de auteurs van 
het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’ geeft een 
kijkje in de belevingswereld van tieners.

Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en 
bijbehorende verantwoordelijkheden. Hun brein is 
echter pas rond hun 25e volgroeid. Huub Nelis geeft 
inzicht in de grenzen en begeleiding die tieners nodig 
hebben. Structuur en kaders zijn belangrijk. Ook geeft 
hij een aantal praktische adviezen over de omgang met 
uw puber. Na deze lezing kijkt u voorgoed anders naar 
uw tienerzoon of -dochter. 

Deze lezing vindt plaats op donderdag 16 februari bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede van 
20.00 tot 22.00 uur. U kunt voor deze bijeenkomst 
reserveren bij Casca, telefoon (023) 548 38 28 - keuze 1 - 
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur of mailen 
naar info@casca.nl o.v.v. lezing 16 februari.
U bent van harte welkom. De zaal is geopend vanaf 
19.30 uur. Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen 
kosten verbonden. Wanneer u vooraf vragen en/of 
opmerkingen heeft, neem dan contact op via e-mail: 
fvanblitterswijk@heemstede.nl of bel naar
(023) 529 19 47.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze lezing 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. 

Koopgedrag in Heemstede
Presentatie resultaten onderzoek aan winkeliers

De resultaten van het Koopstromenonderzoek 
Randstad 2011 zijn bekend en worden tijdens een 
informatieavond gepresenteerd door bureau RBOI 
aan de winkeliers van Heemstede. De resultaten 
geven een goed beeld van het koopgedrag van de 
consumenten in Heemstede, de ontwikkelingen 
en de trends in de detailhandel. Ook worden de 
aankooplocaties en de ruimtelijke verschuivingen 
in beeld gebracht. 

In 2011 is in opdracht van alle gemeenten in de 
Randstad onderzoek gedaan naar het koopgedrag van 
consumenten. Waar doen inwoners hun dagelijkse 
boodschappen? Dicht bij huis of bij winkels buiten 
de eigen gemeente? En waar gaan ze naar toe om 
een dag gezellig te winkelen? Is men tevreden over 
het winkelaanbod? Maakt het daarbij uit of men in 
een kleine gemeente of in een grote stad woont? 
En verandert het koopgedrag de laatste jaren, door 
bijvoorbeeld internet? Allemaal vragen die worden 
beantwoord in het Koopstromenonderzoek. 

Aanmelden winkeliers
De informatieavond wordt op donderdag 2 februari 
2012 gehouden in de raadzaal van het Raadhuis en 
begint om 19.30 uur. Winkeliers kunnen zich aanmelden 
door een e-mail te sturen met daarin naam en bedrijf 
naar de heer T. Loggers via tloggers@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 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:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin.com/in/gemeenteheemstede
youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens en openingstijden



Expositie Elisa Pesapane 

DNA in strijd tegen woninginbraak! 

In december 2011 ontving u bij de afvalkalender 
een nieuwe sticker voor uw grijze rolemmer.
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. 

Op vrijdag 20 januari heeft Jur Botter, wethouder 
Cultuur, een tentoonstelling met werken van 
Elisa Pesapane geopend. De tentoonstelling 
is tot eind maart 2012 te bezichtigen in de 
Burgerzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in 
Heemstede. 

Elisa Pesapane (1979) studeerde aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende kunsten en in 2008 
behaalde zij haar diploma Italiaanse Letterkunde aan 
de Universiteit Leiden. Naast het ontwikkelen van haar 
vrije werk is Elisa Pesapane actief als portretschilder/
tekenaar, illustrator, maakt zij wandschilderingen en 
ontwikkelt ze culturele trajecten en workshops voor 
het onderwijs. 
Haar tweetaligheid staat aan de basis van al haar 
denken en handelen en hierdoor ook aan de basis van 
haar schilderen. Het werk van Elisa Pesapane is ook 
nauw verbonden met literatuur. 
Tot haar leermeesters/voorbeelden rekent zij 
evenveel schrijvers als schilders. Van alle zaken die 
haar inspireren maakt zij een personage, attribuut of 
setting. Alles heeft zijn plek en functie als onderdeel 
van het grotere geheel. Zij worden een karikatuur van 
henzelf, net als personages uit een klucht. Het zijn 

korte toneelstukken geschreven met olieverf.
Kijk voor meer informatie op www.elisapesapane.com.

Voorzie uw grijze rolemmer vóór 30 januari van de juiste sticker!

In de regio Kennemerland, dus ook in de 
gemeente Heemstede is een speciaal woning-
inbrakenteam opgericht. Dit team doet er alles 
aan om inbrekers op te sporen. Voorkomen van 
een inbraak is natuurlijk altijd beter. Een middel 
in de strijd tegen woninginbraak is SelectaDNA. 

SelectaDNA is een eff ectief hulpmiddel dat door 
bewoners ingezet kan worden tegen diefstal. De 
voor het oog onzichtbare vloeistof kan op goederen 
worden aangebracht.
Deze kunstmatige handtekening maakt de gestolen 
spullen makkelijk herkenbaar. 

Wat is SelectaDNA?
SelectaDNA is een onzichtbare vloeistof, voorzien 
van een uniek nummer. Deze onzichtbare vloeistof 
kan door bewoners op hun goederen worden 
aangebracht. Bijvoorbeeld elektronica zoals telefoons, 
laptops en televisies, maar bijvoorbeeld ook 
inbraakgevoelige spullen in de auto. Het unieke DNA 
kan met behulp van een UV-lamp worden bekeken. 
Het DNA wordt gekoppeld aan een adres, waardoor 
na het vinden van gestolen goederen snel kan worden 
bepaald wie de eigenaar is. Op deze manier worden 
de pakkans en bewijslast vergroot bij diefstal. Door 
de meegeleverde sticker op raam of deur te plakken, 
wordt duidelijk gemaakt dat de spullen gemerkt zijn 

met dit DNA. Deze maatregel werkt ook preventief: 
willen dieven gemerkte goederen nog wel stelen?

Zelf een kit aanschaff en?
Een complete SelectaDNA kit aanschaff en kan 
via het telefoonnummer (0348) 486 586 of via 
de website www.sdna.nl. Met een kit kunnen 
ongeveer vijftig voorwerpen gemerkt worden. 
De kit bevat naast de vloeistof ook stickers, een 
UV lampje, databaseregistratie en wattenstaafj es 
om de vloeistof aan te brengen. Een aantal 
verzekeringsmaatschappijen geeft korting als 
SelectaDNA toepast wordt.

Vanaf maandag 30 januari 2012 worden rolemmers 
die niet voorzien zijn van een juiste kleur 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 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.

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

Steunpunt vrijwilligerswerk



U kunt zelf veel doen om uw huis 
(beter) te beveiligen tegen inbraak. 
Naast de ‘DNA-kits’ is er ook het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). Uit politiecijfers blijkt dat 
het risico op inbraak in een woning 
met dit keurmerk aanzienlijk lager 
is dan bij een woning zonder het 

PKVW. In Heemstede heeft 11% van de woningen 
zo’n keurmerk, dat zijn voor het merendeel 
huurwoningen van woningcorporaties. Particuliere 
woningen blijven achter.

Wacht niet tot het te laat is en er bij u ingebroken wordt, 
maar ga zelf aan de slag om veilig te wonen. De PKVW-
erkende bedrijven die door het hele land gevestigd zijn, 
helpen u hier graag bij. Zij kunnen u meer informatie 
geven over de wijze waarop u alle ‘inbraakgevoelige’ 
plekken van uw woning kunt beveiligen. Zo heeft u 
tot 90% minder kans op inbraak en komt uw huis in 
aanmerking voor het certifi caat Veilige Woning. Dat is 
voor veel bewoners een geruststellende gedachte.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

Gelegenheid
Het keurmerk richt zich op de gelegenheidsinbreker. 
Dat is bijvoorbeeld een junk die met een 
schroevendraaier op zak langs woningen loopt en kijkt 
waar een slot eenvoudig opengebroken kan worden. 
Of dieven die via een open raam snel een laptop of 
een tas met geld uit de woonkamer weghalen. 

In 4 stappen een veilige woning
Met de volgende vier stappen kunt u een woning of 
complex veiliger maken:

Stap 1:
Vraag maatwerk advies aan bij een PKVW-erkend 
beveiligingsbedrijf bij u in de buurt. Medewerkers van 
deze bedrijven hebben een gedegen opleiding gehad. 

Stap 2:
Voer de geadviseerde maatregelen zelf uit met behulp 
van het handboek PKVW Bestaande Bouw. Of laat 
de aanpassingen door het PKVW-erkende bedrijf 
uitvoeren.

Stap 3:
Na goedkeuring van het PKVW-erkende bedrijf 
ontvangt u het certifi caat Veilige Woning en de 
bijbehorende raamstickers.

Stap 4:
Stuur een kopie van het certifi caat naar uw 
verzekeringsmaatschappij en vraag om premiekorting 
op uw inboedelverzekering.

Wat kunt u zelf doen?
Uiteraard kunt u ook eenvoudig zelf veel doen om een 
inbraak te voorkomen. Hier zijn lang niet altijd kosten 
aan verbonden. Veilig wonen is vooral een kwestie van 
bewust wonen. Bekijk het overzicht met Preventietips 
op de internetsite hetbeveiligingscentrum.nl. Op deze 
site vindt u ook een lijst met erkende bedrijven en 
uitgebreide informatie over dit onderwerp.

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.

Voor autoverkeer is het niet mogelijk vanaf de 
Wagenweg de Johan de Wittlaan in te rijden. 

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.

Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA).

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 op, 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 “met onbekende bestemming” uit te schrijven uit 

de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA). 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 65 wordt, 
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 personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

G. Ibrahimi, geboren 21-05-1990, Javalaan 22 A per 
10-01-2012
A.A. Semenenko geboren 08-11-1987, Cruquiusweg 
180 per 16-01-2012

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee 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) 548 58 68).

Uitschrijving GBA

Verminder de kans op inbraak



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Vergadering

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 februari 2012 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de verleende omgevings-
vergunning voor het kappen van diverse 
bomen t.b.v. herstel hakhoutbos, locatie 
Prinsenlaan, de Overplaats

 - openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de verleende omgevings-
vergunning locatie Ir. Lelylaan 8-10

  - openbaar -  

21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een geluidswal aan de Johan 
Wagenaarlaan 1 

  - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
defi nitieve 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, tel. (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Wilhelminaplein 14 het verbouwen van een magazijn 
tot een bedrijfsruimte/meubelrestauratie 2012.021 
ontvangen 13 januari 2012
Koediefslaan 2 het plaatsen van een erfafscheiding 
2012.016
ontvangen 10 januari 2012

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

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
Franz Schubertlaan 72 het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.015
ontvangen 11 januari 2012
Javalaan 30 het wijzigen van bestemming 
bloemenkiosk naar een makelaarskantoor 2012.019
ontvangen 13 januari 2012
     
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
Duin en Vaart 2A het kappen van een eik en een 
kastanjeboom 2012.020
ontvangen 15 december 2011

pen van een berk 2012.018
ontvangen 10 januari 2012
Strawinskylaan 36 het kappen van een atlas cedar 
2012.017
ontvangen 10 januari 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 26 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:

Glipperdreef, naast Glipper Dreef 94 het bouwen van 
een woonhuis, slopen botenhuis en kappen van een 
aantal bomen 2012.002
ontvangen 23 december 2011

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ”Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken”.

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 20 januari 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 29a het plaatsen van lichtreclame 
2011.346

Omgevingsvergunning voor kappen
Sumatrastraat 8 het kappen van een japanse kers 
2012.007
Sportparklaan 17 het kappen van een berk 2012.012

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
Bachlaan 25 het uitbreiden van het woonhuis, 
het vergroten van een dakkapel op beide 
zijgeveldakvlakken en een aanbouw op het balkon 
2011.310

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26 
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.

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de 

Verordening op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren moet de gezagvoerder van 

een vaartuig waarmede ligplaats wordt genomen 

in de gemeentelijke haven de aankomst van zijn 

vaartuig binnen 24 uur melden aan burgemeester en 

wethouders.

De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt 

dringend verzocht zich per direct te melden bij 

bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op 

telefoonnummer (023) 548 56 30:

•  Speedboot, kleur wit met blauw dekzeil, kenteken: 

YM-59-90, lengte ongeveer 6 meter, gelegen in 

de gemeentelijke haven langs de zijde van de 

Havenstraat ter hoogte van huisnummer 53.

Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig 

zich niet uiterlijk 8 februari 2012 heeft gemeld 

bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit 

Heemstede is vertrokken, zullen burgemeester en 

wethouders bestuursdwang toepassen en het vaartuig 

laten verwijderen. Het vaartuig kan dan worden 

weggesleept en voor een periode van

13 weken worden opgeslagen bij de bewaarhaven 

te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn vaartuig 

binnen die periode terug ontvangen na betaling 

van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening 

van de bestuursdwang, waaronder taxatie-, sleep- 

en opslagkosten. Indien het vaartuig niet wordt 

opgehaald binnen bovengenoemde periode dan 

zullen burgemeester en wethouders overwegen om 

het vaartuig openbaar te verkopen.

Speedboot zonder melding in gemeentelijke haven



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 speel-

toestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week 

afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluids-
hinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor 
een eff ectieve 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 eff ectieve 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.

Meldpunt 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
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Open dag Koorschool St. Bavo Haarlem
Regio - Kinderen die graag zin-
gen en van muziek houden kun-
nen samen met hun ouders hun 
hart ophalen op de Open Dag 
van de Koorschool St. Bavo. Op 
zaterdag 4 februari 2012  van 
13.30 tot 15.30 uur kunnen alle 
kinderen uit de regio en die nu 
in groep 4 zitten, kennis maken 
met deze bijzondere basisschool. 
In de hele school wordt elke dag 
door de leerlingen en koren ge-
musiceerd. De leerkrachten zijn 
deze dag aanwezig om alle vra-
gen te beantwoorden over de di-
dactische overstap.  
Naast een uitgebreide zang- en 
muziekopleiding, maken de leer-
lingen na één jaar vooropleiding 
op de Koorschool deel uit van 
de diverse concertkoren die aan 
het Muziekinstituut zijn verbon-
den. Kinderen leren hierdoor al 
op jonge leeftijd zich te presen-
teren en maken unieke culturele 
evenementen in binnen- en bui-
tenland mee. 
Meer informatie is te lezen op 
www.koorschoolhaarlem.nl. 

De Koorschool St. Bavo is een 
bijzondere basisschool voor jon-
gens en meisjes vanaf groep 5, 
waar naast de gewone vakken 

veel aandacht wordt besteed aan 
de zang- en muziekopleiding 
van de leerlingen. In de muzikale 
vorming ligt de nadruk op koor-
zingen, stemvorming en muziek-
leer. Op deze manier krijgen de 
leerlingen van de Koorschool al 

op jonge leeftijd een brede cul-
turele vorming waar zij hun he-
le leven profijt van hebben. Ve-
len blijven hun leven lang zingen 
of op een andere manier genie-
ten van deze bijzondere muzika-
le start op jonge leeftijd.

Verwendag en infomarkt 
kankerpatiënten

Regio - Inloophuis Kennemer-
land gaat van start! Op 1 april 
worden officieel  de deuren
aan de Wulverderlaan 51 in 
Santpoort-Noord geopend.
 Op dit moment wordt er flink 
verbouwd en is men druk bezig 
met de inrichting. Inmiddels lo-
pen er al enkele activiteiten, zo-
als de lotgenotencontactgroep 
en het koor Zingen voor je Le-
ven, een initiatief van stichting 
Kanker in Beeld (nieuwe leden 
van harte welkom).
Inloophuis Kennemerland wil 
vanaf de start vier dagdelen zijn 
deuren openen, te weten de 
dinsdagochtend, dinsdagmid-
dag, donderdag– en vrijdagoch-
tend.  Het huis is een laagdrem-
pelige plek waar alle mensen die 
direct of indirect met kanker te 
maken hebben elkaar kunnen 
ontmoeten.
U kunt er terecht voor verschil-
lende activiteiten, een luisterend 
oor, het opdoen van kennis en 
uitwisselen van (eigen) ervarin-
gen of gewoon een kop koffie 
aan de keukentafel.
Kortom: het Inloophuis zal een 

plek worden waar men lief, leed 
en leven met elkaar kan delen.
In de aanloop naar de opening 
vindt een Verwendag- met infor-
matiemarkt op 4 februari plaats 
in het Figee Innovatie Theater in 
Haarlem (Waarderpolder).
Deze dag wordt u geheel gratis 
aangeboden, familie, vrienden 
en kinderen zijn ook van harte 
welkom.

Kijkt u voor meer informatie en 
ontwikkelingen op www.inloop-
huiskennemerland.nl.
U kunt zich dan ook inschrijven 
voor diverse workshops.

Er worden nog vrijwilligers ge-
zocht die zich willen verbinden 
aan Inloophuis Kennemerland. 
Welkom zijn gastvrouwen/heren 
voor het begeleiden van diverse 
activiteiten. Daarnaast zijn ook 
chauffeurs nodig en vrijwilligers 
voor onderhoud- en/of schoon-
maakwerkzaamheden.
Voor meer informatie, aanmel-
ding of vragen kunt u kijken op 
onze site of  reageren via info@
inloophuiskennemerland.nl.




