
Met College Hageveld op 28 januari 19.30 uur: 
Interactieve ouderavond over 
genotsmiddelen en gamen

Voor ouders en/of verzorgers met kinderen in de 
leeftijd van 12 t/m 16 jaar organiseert het College 
Hageveld in samenwerking met het CJG Heemstede 
een informatiebijeenkomst over genotsmiddelen en 
gamen. Tijdens deze bijeenkomst komt aan bod:
-  Wat moeten ouders weten over alcohol en 

drugs?
-  Hoe kunnen ouders herkennen dat hun kind 

iets gebruikt heeft? Op welke manier kunnen zij 
hierover in gesprek gaan met hun kind?

-  Hoe gaat het College Hageveld om met 
genotsmiddelengebruik?

-  Hoe kunnen ouders signaleren, dat hun kind zich 
verliest in het gamen? Wanneer is er sprake van 
een gameverslaving?

Marion Kooij, preventiemedewerker van de Brijder 
Jeugd zal samen met een teamleider van College 
Hageveld een interactief programma verzorgen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen 
naar college@hageveld.nl. Datum en tijd: dinsdag 
28 januari van 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) tot 
21.00 uur. Locatie: College Hageveld, Hageveld 15. 

Met Haemstede Barger op 4 februari, 19.30 uur: 
Discussieavond over nieuwe 
leeftijdsgrens alcohol en tabak

Voor ouders en/of verzorgers en jongeren in 
de leeftijd van 14 tot 18 jaar organiseert de 
Haemstede Barger in samenwerking met het CJG 
Heemstede een interactieve avond over de nieuwe 
leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van 
alcohol en tabak. Tijdens deze avond zullen ouders 
en jongeren met elkaar in discussie gaan over dit 
nieuwe beleid van de Rijksoverheid. De avond wordt 
begeleid door Marion Kooij, preventiemedewerker 
van de Brijder Jeugd. Naast discussie zal zij ook 
voorlichting geven over roken en het gebruik van 
alcohol. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen 
naar administratie@heamstede-barger.nl. Datum en 
tijd: dinsdag 4 februari van 19.30 tot 21.00 uur. 
Locatie: de aula van de Haemstede Barger, 
Koediefslaan 73 in Heemstede. 

Kijk voor meer informatie over beide bijeenkomsten 
op www.cjgheemstede.nl.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 januari 2014

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 op 
Facebook en Twitter

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede organiseert...

In deze uitgave:
- Sticker op grijze rolemmer
- Ex-inbreker geeft tips
- Start herinrichting en 
 riolering Cruquiusweg-
 Nijverheidsweg e.o.

Leukste winkelstraat 
van Nederland
Winkelgebied Raadhuisstraat & Binnenweg 
is wederom genomineerd 
als leukste winkelstraat van 
Nederland. Vorig jaar kregen 
ze zilver, dit jaar gaan ze voor 
goud. U kunt nog tot 31 januari 
uw stem uitbrengen op www.
nlstreets.nl of scan de QR code.

Een keer in de twee maanden houden de 
wethouders 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!

Wethouders in de wijk: vrijdag 24 januari



Ex-inbreker Evert Jansen geeft 
anti-inbraak tips
Evert Jansen, bekend van de AVRO tv-serie 
‘De Inbreker’, was vroeger inbreker. Nu is 
hij actief als voorlichter voor de Stichting 
Veiligheid & Preventie. Donderdag 13 februari 
is hij in Heemstede om tips te geven over het 
voorkómen van woninginbraken. Dit doet 
hij op een unieke manier, ditmaal voor de 
bewoners van het Centrum en de Indische 
wijk. 

Als ervaringsdeskundige zal hij in deze buurt 
de beveiliging testen en beoordelen. De foto’s 
van de zwakke plekken laat hij zien op de 
voorlichtingsavond. Zo wordt u aan het denken 
gezet over hoe het met de beveiliging van uw 
huis is gesteld. U kunt aan de hand van de tips – 
wanneer nodig – meteen tot actie overgaan. Tijdens 
de avond zijn er namelijk ook vertegenwoordigers 
van twee bedrijven aanwezig die producten bieden 
op het gebied van woonhuisbeveiliging: Safe & 
Secure en SeceurTronics. 

Eerder heeft Evert Jansen een presentatie 
gegeven aan de bewoners van de Schilderswijk, 
de stationsomgeving, Componistenwijk en 
Raadspensionarissenbuurt. Vanwege de grote 
belangstelling organiseert de gemeente opnieuw 
een voorlichtingsavond. Burgemeester Marianne 
Heeremans en een medewerker van de politie, 
basisteam Kennemerkust zijn ook aanwezig. 

Aanmelden
De avond wordt op donderdag 13 februari 
gehouden in de Burgerzaal van het raadhuis en 
duurt van 20.00 tot circa 21.45 uur, vanaf 19.30 
uur is de deur open en staat de koffie klaar. 
Aanmelden doet u door een e-mail te sturen naar 
postbusveiligheid@heemstede.nl. Geef bij 
aanmelden aan op welk adres u woont en met 
hoeveel personen u komt. Ook als u in een andere 
wijk woont, kunt u zich 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 via telefoonnummer 
(023) 548 57 45.

Sticker op 
grijze rolemmer 
voor 27 januari
Heeft u de nieuwe sticker al op de rolemmer 
geplakt? 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.

Start herinrichting en riolering 
Cruquiusweg-Nijverheidsweg e.o.
Op maandag 20 januari is de gemeente Heemstede 
gestart met de herinrichting en herbestrating van 
de noordelijke parallelweg Cruquiusweg en de 
vervanging van riolering in de Nijverheidsweg en 
omgeving. Het project wordt in verschillende fasen 
uitgevoerd door Schelvis Infra B.V. uit Heemstede. 

Vergaderingen
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 30 januari 
2014 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 30 januari 

2014
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Vaststelling duurzaamheidsjaarverslag 2013
- Actualiseren Regelement van Orde van de 

gemeenteraad (ovb)
- Verordening heffing en invordering van 

parkeerbelasting 2014 (1e wijziging) 

Hamerpunten:
- Beheersverordening Algemene Begraafplaats 

Heemstede 2014 
- Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014
- Beleidskader nieuwe Wmo en Jeugdwet

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 raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 30 januari 2014 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
- 20.00 uur bezwaar tegen het niet in behandeling 

nemen van een subsidieaanvraag ten behoeve 
van isoleren (openbaar)

- 20.30 uur bezwaren tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een droogloop op het dak van Binnenweg 16 
(openbaar)

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. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Uitgebreide informatie over 
de werkzaamheden vindt u 
op www.heemstede.nl >Plannen en projecten> 
Herinrichting Cruquiusweg en Nijverheidsweg. 
Scan de QR code om direct naar deze pagina te 
gaan. 



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’.

Uitschrijving BRP
Uitgeschreven uit Nederland uit de 
basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 16 januari 2014 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- J.P. Jucha, geboren 30 juni 1971, 
 Zandvoortselaan 69A

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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 28 november 
2013 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- R. van Delft, geboren 13-09-1995, 
 Leidsevaartweg 23

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Marisplein 7 het verhogen van de nok 

wabonummer 9427, ontvangen 5 januari 2014. 
- Marisplein 7 het wijzigen van de voorgevel 

wabonummer 9434, ontvangen 5 januari 2014. 
- Diepenbrocklaan 2 het kappen van 2 taxisbomen 

wabonummer 9579, ontvangen 8 januari 2014.
- Cruquiusweg 25 het wijzigen van gevels en 

verbouwen bedrijfspand wabonummer 9622, 
ontvangen 18 december 2013.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oosterlaan 25 het verhogen van het dak 

wabonummer 9306, ontvangen 19 december 
2013. In het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Cruquiusweg 25 het wijzigen van gevels en 
verbouwen bedrijfspand wabonummer 9622, 
ontvangen 18 december 2013. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- IJsellaan 17 het kappen van 1 berk wabonummer 

9388, verzonden 17 januari 2014. 
- Strawinskylaan 66 het kappen van 1 berkeboom 

en 1 conifeer wabonummer 9351, 

 verzonden 17 januari 2014. 
- Frederik van Eedenplein 30 het kappen van 
 1 berk wabonummer 9350, 
 verzonden 17 januari 2014. 
- Rijnlaan 45 het kappen van 1 abie pinsapo en 
 1 cedrus deodara wabonummer 9384, 
 verzonden 17 januari 2014.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Cruquiusweg 25 het wijzigen van gevels 

en verbouwen bedrijfspand wabonummer 
9622, ontvangen 18 december 2013. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.




