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Het winnende ontwerp voor de nieuwe theekoepel.

Verklein de kans op inbraak!
Workshop ‘Beveilig uw woning’ herhaald

Expositie De Overplaats in Raadhuis Heemstede 
Ontwerpen voor een nieuwe theekoepel

Recent heeft in de wijk Merlenhove een aantal 
woninginbraken plaatsgevonden. De kans op 
woninginbraak kan met 95% teruggebracht 
worden door de woning te beveiligen volgens de 
standaard van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Daarom herhaalt de gemeente in samenwerking 
met de stichting ‘Het Beveiligingscentrum’ op 
woensdag 15 februari de workshop ‘Hoe beveilig 
ik zelf mijn eigen woning’. De workshop vond 
eerder plaats in oktober vorig jaar en was met 
80 deelnemers toen drukbezocht. Met name 
inwoners van de wijk Merlenhove worden van 
harte uitgenodigd, maar natuurlijk zijn ook 
overige Heemstedenaren van harte welkom op 
deze avond.

Eigenaar van De Overplaats in Heemstede, Landschap 
Noord-Holland, gaat een nieuwe theekoepel bouwen 
op een historische plek. Door vandalisme is de oude 
theekoepel vernietigd, een enorm verlies voor deze 
oude ‘overtuin’ van de Hartekamp. Voor de bouw 
van de nieuwe theekoepel schreef de stichting een 
prijsvraag uit met als opdracht: ontwerp iets eigentijds 
voor een cultuurhistorische waardevolle plek. Het 
winnende ontwerp is van Mijmer en Focus van Inbo uit 
Rotterdam. Het ontwerp refereert aan de rijke en lange 
geschiedenis, besteedt aandacht aan duurzaamheid en 
past helemaal bij de sfeer van deze plek.

Veel bewoners zijn goed in staat zelf een groot deel van 
de woning of de gehele woning te beveiligen volgens 
de richtlijnen van het politiekeurmerk. Maar vaak 
weet men niet hoe dit aangepakt moet worden. Deze 
workshop helpt deelnemers hiermee op weg.

Inhoud workshop
Wat kunnen deelnemers verwachten?
•  Videobeelden met voorbeelden van verschillende 
vormen van inbraak maar ook met welke (betaalbare) 
middelen dit te voorkomen is. 

•  Toelichting op maatregelen en praktische tips die geen 
geld kosten maar onmiddellijk bijdragen aan veiligheid.

•  Uitleg over de verschillende 
beveiligingsmogelijkheden aangevuld met 
videobeelden over de uitvoering in de praktijk. Voor 
het uitvoeren van minder eenvoudige oplossingen 
wordt verwezen naar erkende bedrijven.

•  Ruimschoots gelegenheid voor het stellen en 
beantwoorden van vragen.

• Voorlichtingsmateriaal na afl oop van de workshop.

Aanmelden
De workshop wordt gehouden in de Burgerzaal van 
het raadhuis van Heemstede en begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur staat de koffi  e klaar. Opgeven kan via 
postbusveiligheid@heemstede.nl. Voor meer informatie 
en vragen, neem contact op met Dick Nieuweboer, 
tel. (023) 548 57 45.

Inloopochtend burgemeester 6 februari 

Inwoners van Heemstede worden van harte 

uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester 

Marianne Heeremans. Op vrijdag 6 februari van 10.00 

tot 12.00 uur kunt u vrij inlopen, dus zonder afspraak, 

om van gedachten te wisselen met de burgemeester 

over ontwikkelingen in Heemstede. 

Alle inzendingen zijn vanaf 3 februari tot en met 30 
maart te zien in de publiekshal van het Raadhuis van 
Heemstede.

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



Tussenrapportage ‘Economische positie 
Heemstede’ 

Onderzoek naar beeld ZZP’ers 
in Heemstede

Zoals is afgesproken bij de herinrichting van de 
Binnenweg is een jaar later gestart met de evaluatie 
van de nieuwe winkelstraat. Martin de Vries, oud 
wethouder en voormalig citymanager van Haarlem 
is aangetrokken om dit proces te begeleiden. Niet 
alleen richt hij zich op de fysieke herinrichting van 
de Binnenweg, ook het economisch functioneren 
van de detailhandel in Heemstede wordt onder de 
loep genomen. Deze week is zijn tussenrapportage 
‘versterking van de economische positie van 
Heemstede’ verschenen.

Onderzoek economische positie 
Bij de voorbereidingen voor de herinrichting is 
afgesproken na een jaar te evalueren. Deze evaluatie 
is verbreed tot het project ‘Versterking van de 
economische positie van Heemstede’. Dit komt onder 
andere voort uit de zorgen van een deel van de 
winkeliers over de ontwikkeling van de detailhandel. 
Daarnaast bestaat de behoefte aan gestructureerd 
economisch overleg om tot acties te komen die de 
aantrekkelijkheid van de winkelgebieden bevorderen. 
Het is een complex proces dat gefaseerd wordt 
aangepakt en waarin Marianne Heeremans, 
burgemeester en portefeuillehouder Economische 
Zaken en Christa Kuiper, wethouder Verkeer samen 
optrekken. 

Inhoud tussenrapportage
In de tussenrapportage staat onder andere 
beschreven dat er vanaf september 2011 gesprekken 
met de ondernemers en de klankbordgroep 
hebben plaatsgevonden en dat de resultaten 
van het koopstromenonderzoek Randstad 2011 
worden meegenomen. Dit onderzoek is gehouden 
onder consumenten naar de vraag waar zij hun 
boodschappen doen en waar ze winkelen. 
De heer De Vries geeft in dit verslag een praktische 
aanpak voor zijn vervolgstappen. Zo wordt een 
economisch platform Heemstede opgericht, een 
marketingplan ontwikkeld en een analyse gemaakt 
voor de tijdelijke invulling van leegstaande panden. 

De tussenrapportage is te raadplegen vanaf 
www.heemstede.nl, via ‘Politiek en organisatie’, 
vergaderstukken en besluiten. 

Het gemeentebestuur van Heemstede 
heeft in november 2011 een onderzoek 
gedaan naar de in Heemstede woonachtige 
Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers). 
Doel was een beeld te krijgen van deze 
ondernemersgroep. Hoeveel zzp’ers 
wonen en/of werken in Heemstede, in 
welke branches zijn zij werkzaam en moet 
de gemeente al dan niet voorzieningen 
treff en of beleid maken voor zzp’ers. De 
resultaten worden op 16 februari aan hen 
gepresenteerd.

In Nederland werken ongeveer 719.000 mensen 

als zzp’er. Dat is zo’n 10% van de beroepsbevolking. 

In de opiniebladen in Nederland wordt al enige 

tijd aandacht besteed aan de vraag wat de 

gevolgen van de economische crisis zijn voor 

deze groep ondernemers. Uit onderzoek van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral 

zelfstandigen getroff en worden. In Heemstede is 

deze ondernemersgroep fl ink vertegenwoordigd. 

De gemeente wil samen met deze zelfstandigen 

kijken of er mogelijkheden zijn om de groep die het 

momenteel zwaar heeft te faciliteren.

Presentatie resultaten onderzoek

Op donderdag 16 februari 2012 om 20.00 uur worden 

in het raadhuis van Heemstede de resultaten van 

de enquête gepresenteerd. Van de 1100 zzp’ers uit 

Heemstede hebben zo’n 330 zzp’ers deelgenomen 

aan dit onderzoek. Tijdens deze avond is er aandacht 

voor het onderling verbinden en versterken van 

ZZP’ers. Ook worden ze uitgenodigd het gesprek 

aan te gaan over wat zij aan ondersteuning van de 

gemeente nodig hebben om verder te komen.

Weersomstandigheden vertragen werkzaamheden
Een aantal van de hieronder genoemde 
werkzaamheden/projecten wordt vertraagd door de 
huidige weersomstandigheden. Door (nacht)vorst 
en sneeuwval kunnen werkzaamheden, zoals het 
aanleggen en herstel van bestratingen, het planten 
van bomen en heesters en specifi ek grondwerk, niet 
worden uitgevoerd. 

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.

Werk aan de weg



Gevaar of schade op straat doorgeven?
www.heemstede.nl

‘Nog geen BN’er?’ 
Kennemerland is een van de veiligste regio’s 
in Nederland. Om dat te behouden moeten 
burgers, ondernemers, gemeenten en politie 
samenwerken. Om daar een impuls aan te 
geven, is in augustus 2011 de campagne 
Nog geen BNer? gestart. Hiermee worden 
inwoners en werknemers in de regio 
opgeroepen mee te doen met Burgernet. 
Iedere crimineel moet weten dat er in 
Kennemerland wel heel veel ogen en oren 
zijn, waardoor de kans op een aanhouding 
groter is. Hulpbehoevenden worden snel 
geholpen en wijken worden adequaat 
gewaarschuwd bij een ramp of crisis.

Burgernet werkt!

Zo is recent Burgernet ingezet bij een zoekactie 

naar een 72-jarige man uit Bloemendaal. Door 

een oplettende deelnemer van Burgernet is de 

man weer in goede gezondheid aangetroff en. Een 

getuigenoproep is gedaan naar aanleiding van een 

inbraak in Velserbroek. In Haarlem en Heemstede 

is een waarschuwingsbericht voor een oplichter 

uitgestuurd. En een 13-jarig meisje dat vermist werd in 

de omgeving van Hoofddorp is door een tip van een 

van de Burgernet-deelnemers in goede gezondheid 

teruggevonden. Een paar mooie successen, waaruit 

blijkt dat Burgernet bijdraagt aan een veilige 

omgeving.

Daarom… Doe mee!

In alle bussen, gebouwen en op straat komt u 

Burgernet tegen. Op de radio zoals WildFM en op 

alle lokale zenders is Burgernet te horen. 

Ook BN’er worden? Ga naar burgernetkennemerland.nl 

en geef u op als deelnemer.

Speciaal voor Burgernetters

Als blijk van waardering voor uw deelname, heeft 

u de mogelijkheid om producten van SelectaDNA 

tegen een fi kse korting aan te schaff en. SelectaDNA is 

een transparante vloeistof om goederen onzichtbaar 

te merken. Elk pakket heeft een code die wordt 

ingevoerd op een speciale website. De database 

die zo ontstaat wordt gebruikt door de politie. Als 

gestolen goederen zijn gevonden, kan de politie 

nagaan of deze gemerkt zijn. Lees meer over 

SelectaDNA in HeemstedeNieuws week 4 of ga naar 

www.sdna.nl.

Burgernet ook voor ondernemend 

Kennemerland

Speciaal voor de ondernemers en winkeliers zijn 

in samenwerking met het RPC Kennemerland 

extra overvallen- en agressietrainingen 

georganiseerd. U geeft zich op via de website van 

Burgernetkennemerland.nl.

Wilt u meer weten over de campagne, acties en 

aanbiedingen. Gaat u dan naar 

www.burgernetkennemerland.nl.

Omgevingsvergunning

Verordening Winkeltijden Heemstede

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 123 het plaatsen van gevelreclame 
2012.022
ontvangen 16 januari 2012
Linge 73 het plaatsen van een overkapping 2012.023
ontvangen 2012.023
Maaslaan 21 het vergroten van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.024
ontvangen 19 januari 2012
Blekersvaartweg 80 het pand verbouwen t.b.v. 
een afhaal- en bezorgservice Domino’s Pizza en 
aanbrengen reclame 2012.025 
ontvangen 20 januari 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 2 februari 
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 omgevings-
vergunning

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

Meerweg 51 het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak 2011.327
ontvangen 4  december 2011

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

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 27 januari 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Patrijzenlaan 11 het vergroten van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 2012.014

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 2 februari 
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’.

Door het college van burgemeester en wethouders is, 
op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden 
Heemstede, besloten de zon- en feestdagen
- 9 april 2012 
- 20 en 28 mei 2012 

- 4, 11, 18 en 25 november 2012 
- 2, 9, 16, 23 en 30 december 2012
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor 
het publiek in het deelgebied “Winkelcentrum 
Binnenweg/Raadhuisstraat” open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden 
tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 14 023.



Vergadering

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012

Beleidsnota Lokale Bewegwijzering 
Gemeente Heemstede

Onderhoudsplan Wandelbos Groenendaal 2012 
vastgesteld

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 

vergadering op dinsdag 7 februari 2012 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 

het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

•  Vaststellen agenda commissievergadering 7 februari 

2012

• Spreekrecht burgers

•  Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente 

Heemstede 2012 (A-stuk)

•  Instemmen Subsidieverlening Stichting Casca 2012 

(A-stuk)

•  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk

• actiepuntenlijst

• Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een 

besloten vergadering op dinsdag 7 februari 2012 

aansluitend aan de openbare vergadering in de 

Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 

te Heemstede. 

Op de agenda:

•  Afwikkeling lening Stichting Accomodatie Racing 

Club Heemstede (C-stuk)

Gecombineerde vergadering commissie 
Ruimte en commissie Middelen

De raadscommissies Ruimte en Middelen houden een 

openbare vergadering op donderdag 9 februari 

2012 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 

Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 

bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

•  Vaststellen agenda commissievergadering 9 februari 

2012

• Spreekrecht burgers

•  Ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken zuidoost” 

(B-stuk)

• Integraal (WABO) handhavingsbeleid (B-stuk)

• Verzoek tot nieuwbouw Rijnlaan (C-stuk)

•  Managementletter bevindingen interim-controle 

2011 (C-stuk)

•  Bedrijfsplan 2012 gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid (C-stuk)

• Terugkoppeling uit de VRK

• Overzicht bouwprojecten

• actiepuntenlijst

• Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreff ende 

stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 

informatie over het spreekrecht en uitleg over het 

verschil tussen A-, B- en C-stukken. 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 

Bij besluit van 24 januari 2012 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012 
vastgesteld. In het Aanwijzingsbesluit staan de 
plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop 
tegen betaling mag worden geparkeerd. Dit 

Aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 januari 2012 in werking. 
Het Aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12 weken ter 
inzage op het gemeentehuis. De beleidsnota is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 

www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op 
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar 
“Lokale regelgeving”.

Bij besluit van 19 januari 2012 heeft het college 
de Beleidsnota Lokale Bewegwijzering Gemeente 
Heemstede vastgesteld. Hierin is het beleid vastgelegd 
met betrekking tot bewegwijzering van lokale 
objecten en voorzieningen (leidraad) zodat bezoekers 
aan Heemstede op een logische, snelle en veilige wijze 
hun bestemming kunnen bereiken.

Deze beleidsnota treedt met ingang van 9 februari 
2012 in werking. De beleidsnota ligt gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De 
beleidsnota is na de inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale 
regelingen” of op www.heemstede.nl via Politiek en 
organisatie naar “Lokale regelgeving”.

Op 24 januari 2012 heeft het college van B&W het 
onderhoudsplan voor het wandelbos Groenendaal 
2012 vastgesteld. In het onderhoudsplan worden 
werkzaamheden met een repeterend karakter 
beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld veeverzorging, 
paden vrijhouden van overhangend groen en 
reparaties/schoonmaak. In een cyclus van drie jaar 

wordt het gehele bos onder handen genomen. 
Er wordt aangegeven wanneer en waar, welke 
beheermaatregelen worden uitgevoerd. 
Het onderhoudsplan 2012 is als PDF-document in te 
zien via www.heemstede.nl.

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



Besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2012

Nieuwe Verordeningen Sociale Zaken

Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden

1 Raadsagenda raadsvergadering 26 januari 2012
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld, met 
dien verstande dat agendapunt 5 is behandeld vóór 
agendapunt 3.

2  Schets organisatieontwikkeling gemeente 
Heemstede

Presentatie ter informatie. Er is geen besluit genomen.

3 Ervaringen met papierloos vergaderen
Een werkgroep uit de raad zal concreet onderzoeken 
wat nodig is om papierloos vergaderen in te voeren en 
rapporteert daarover in maart of april.

4 Vragenuur 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

5 Vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin’
De raad besluit: 
Het bestemmingsplan ‘De Slottuin’, bestaande 
uit de geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0397.
BPslottuin-0201 met de bijbehorende bestanden 
vast te stellen met wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage 
heeft gelegen en waarbij voor de locatie van de 
geometrische planobjecten gebruik is gemaakt 
van een ondergrond welke ontleend is aan de 
GBKN (versie oktober) en kadastrale kaart (versie 
december) samengevoegd tot één bestand genaamd 
NL.IMRO.0397.BPslottuin-020;
Het besluit is aangenomen met 14 stemmen voor en 6 
tegen. De fractie van VVD stemt tegen.

Motie “een waardig Heemsteedse entree”, ingediend 
door HBB, GroenLinks en PvdA.
De raad verzoekt het College:
“met de projectontwikkelaar aan de tafel te gaan zitten 
om een waarborg voor een groene uitstraling van 
het project in de plannen op te nemen en de entree 
van Heemstede verder te vergroenen, welke recht 

doet aan het beoogde dorpse en groene karakter van 
Heemstede.”
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 6 
tegen. De fractie van VVD stemt tegen.

6  Verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning bloemenkiosk Adriaan 
van Ostadeplein

De raad besluit:
De verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het bouwen van een bloemenkiosk aan het Adriaan 
van Ostadeplein.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

7  Begroting 2012 Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland

De raad besluit:
de door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland (Stopoz) voor het jaar 2012 
ingediende begroting goed te keuren.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

8 Wet werk en bijstand (Wwb 2012); verordeningen
De raad besluit:
1.  De Maatregelenverordening Wwb, IOAW, 

IOAZ Heemstede 2012 vast te stellen en in 
werking laten treden per 1 januari 2012 en de 
Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ per 1 
januari 2012 in te trekken.

2.  De Reïntegratieverordening Wwb, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2012 vast te stellen en in 
werking laten treden per 1 januari 2012 en de 
Reïntegratieverordening Wwb, IOAW, IOAZ per 1 
januari 2012 in te trekken.

3.  De Toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012 
vast te stellen en in werking laten treden per 1 
januari 2012 en de Toeslagenverordening Wwb per 1 
januari 2012 in te trekken.

4.  De Verordening cliëntenparticipatie Wwb 

Heemstede 2012 vast te stellen en in werking 
laten treden per 1 januari 2012 en de Verordening 
cliëntenparticipatie WWB/WIJ per 1 januari 2012 in 
te trekken.

5.  De Verordening handhaving Wwb, IOAW en IOAZ 
Heemstede 2012 vast te stellen en in werking 
laten treden per 1 januari 2012 en de Verordening 
handhaving WWB/WIJ per 1 januari 2012 in te 
trekken.

6.  De Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk 
en bijstand Heemstede 2012 vast te stellen en 
in werking laten treden per 1 januari 2012 en de 
Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en 
bijstand 2009 per 1 januari 2012 in te trekken.

7.  De Verordening maatschappelijke participatie Wet 
werk en bijstand Heemstede 2012 vast te stellen en 
in werking laten treden per 1 januari 2012.

8.  Alle WIJ-verordeningen formeel (gebeurt van 
rechtswege) in te trekken per 1 januari 2012.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

9  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 
januari 2012

De afhandeling van alle ingekomen stukken wordt 
vastgesteld conform de voorstellen van de griffi  er
10 Wat verder ter tafel komt 
Dhr Radix (VVD) over gescheiden afvalsortering, met 
name van plastic, in het Raadhuis.
Dhr Heeremans (CDA) over busverbindingen van en 
naar de Glip
Mw Ruitenberg (PvdA) over het afdekken van 
reigersnesten in Het Overbos
Mw Sabelis (GL) over de fi etserswachttijd bij het 
stoplicht Cesar Francklaan – Dreef

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur .

Bij besluit van 26 januari 2012 heeft de raad de 
volgende verordeningen op het terrein van Sociale 
Zaken vastgesteld:
 
•  Verordening maatschappelijke participatie Wet werk 
en bijstand Heemstede 2012 

•  Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2012 

•  Reintegratieverordening Wwb, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2012 

• Toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012 
•  Verordening Cliëntenparticipatie Wwb Heemstede 
2012 

•  Veordening handhaving Wwb, IOAW en IOAZ 
Heemstede 2012 

•  Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en 
bijstand 2012

 

Deze verordeningen treden met terugwerkende 
kracht in werking met ingang van 1 januari 2012. Deze 
verordeningen liggen gedurende 12 weken ter inzage 
op het gemeentehuis. Deze verordeningen zijn na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl  onder “Lokale regelingen” of op 
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar 
“Lokale regelgeving”.
 
Eveneens bij besluit van 26 januari 2012 heeft de raad 
de volgende verordeningen op het terrein van Sociale 
Zaken ingetrokken:
 
• Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ 
• Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 
• Toeslagenverordening WWB 
• Verordening cliëntenparticipatie WWB/WIJ 
• Verordening handhaving WWB/WIJ 

•  Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en 
bijstand 2009

 
De volgende verordeningen zijn door het afschaff en 
van de WIJ (Wet investeren in jongeren) per 1 januari 
2012 van rechtswege vervallen:
 
• Maatregelenverordening WIJ 
• Toeslagenverordening WIJ 
• Verordening werkleeraanbod WIJ



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

Dialezing:
‘De wonderschone 

wereld van de Islam’
Heemstede - Kunsthistori-
ca Karin Braamhorst neemt u 
9 februari bij Casca in de Luifel 
mee naar de wereld van de Is-
lam waar ook Bijbelse figuren als 
Mozes, Jezus en Maria een na-
tuurlijke plaats innemen. Een bij-
zonder actuele en interessan-
te lezing! De lezing ‘De wonder-
schone wereld van de Islam’ is 
op 9 februari bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede om 
20.00 uur. Entree: 7,50. Reserve-
ren kan op werkdagen tussen 9 
en 12 uur via 023-5483828-1.

Uitverkocht
De volgende voorstellingen in 
de Luifel zijn uitverkocht: De 
Ploeg danst op de vulkaan op 
vrijdag 3 februari en Jandi-
no Asporaat met ‘Laat ze maar 
komen’ op vrijdag 17 februari. 
De voorstellingen van Claudia 
de Breij op vrijdag 9 en zater-
dag 10 maart gaan helaas niet 
door, haar nieuwe voorstelling 
is in het hele land geannuleerd. 

Bewonerscomité in centrum 
naar Raad van State
Heemstede - Het Comité Buurt-
genoten Centrum, dat de belan-
gen behartigt van de bewoners 
rond de bibliotheek, laten weer 
van zich horen. Boos zijn zij dat 
de grote eikenboom (voor nr. 41 
in de Eikenlaan) is gekapt door 
de gemeente. Zij vinden dat 
deze sfeerbepalende boom niet 
weg had gemogen en verzoe-
ken de gemeente er een nieu-
we boom voor in de plaats te 
zetten van min of meer gelijke 
omvang.

Het weghalen van de boom kon 
wel eens passen in de plan-
nen die er bestaan om op die 
plaats een ingang te maken voor 
vrachtwagens en bezoekers van 
de nog nieuw te bouwen super-
markt van de Vomar. Ook tegen 
deze nieuwbouw verzetten hon-
derden buurtbewoners zich. In-
dertijd heeft het comité beroep 
aangetekend bij de commis-
sie beroep en bezwaarschriften 
van de gemeente. De antwoor-
den van deze commissie wa-
ren voor het comité teleurstel-
lend en volstrekt onvoldoende. 
Deze gang van zaken is voor de 

bewoners aanleiding om 
verhaal te halen bij de Raad van 
State.
Op 12 maart vindt er een zitting 
plaats van dit college van beroep 
in Den Haag. Het comité heeft 
een reeks bezwaren, maar spits 
dit nu toe op een aantal onder-
delen. Zo bestrijden zij de wijzi-
gingsbevoegdheid van het colle-
ge ten aanzien van het parkeer-
terrein aan de Eikenlaan. Ze zet-
ten vraagtekens bij het ontwik-
kelen van de bibliotheek en zij 
vragen een uitspraak over het 
feit dat de gemeente opeens 
de bovengrens van het aan-
tal vierkante meters voor een 
supermarkt van 1000 naar 
2000 vierkante meter heeft ver- 
hoogd.
Naast het grote aantal verschil-
lende zaken dat door de heer 
Kruijer en in het verleden door 
Marylise Roos bij de Raad van 
State is aangespannen komt 
daar nu de zaak van het buurt-
comité bij. De gemeentelijke ju-
risten zijn zo langzamerhand 
vaste gasten op de kantoren van 
de Raad van State. 
Eric van Westerloo

Poppetje van een pompoen
Heemstede - Bij de woensdag-
middagclub op woensdag 8 fe-
bruari gaan de kinderen (5-10 
jaar) van pompoentjes een leuk 
winters poppetje maken. Dat 
staat vrolijk en kleurig op de 

tuintafel of in je kamer nu het 
buiten zo koud is!  De woens-
dagmiddagclub is (bijna) el-
ke week van 13.30-15.15 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kinderen kunnen 
hier vooral veel knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 3,50, een 
kaart voor tien keer kost 30 eu-
ro. Graag de kinderen per keer 
van tevoren telefonisch aanmel-
den via 023-548 38 28 - kies 1.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.




