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Laatste kans om te stemmen voor de leukste 
winkelstraat 

NL-Alert controlebericht op maandag 4 februari
Controleer op nl.alert.nl of uw mobiel al geschikt is voor NL-Alert

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

Het is u vast niet ontgaan: de Raadhuisstaat/Binnenweg is genomineerd voor de titel 
‘Leukste winkelstraat van Nederland’. Om de titel in de wacht te slepen zijn er nog wel 
wat stemmen nodig. U kunt nog tot aankomende vrijdag stemmen op deze prachtige 
winkelstraat via www.nlstreets.nl/NL/award/2012/stemmen. Of scan de QR-code.

Op maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt 
Veiligheidsregio Kennemerland het eerste 
NL-Alert controlebericht uit, tegelijk met de 
maandelijkse sirenetest. Aan de hand van 
dit controlebericht kunnen mensen in de 
Veiligheidsregio Kennemerland nagaan of 
hun mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In 
het bericht is duidelijk aangegeven dat het 
om een controlebericht gaat en dat u niets 
hoeft te doen. Later dit jaar volgen nog twee 
controleberichten: op 6 mei en op 4 november.

Waarom NL-Alert?
Iedereen kent de sirene die de eerste maandag van de 
maand gaat. Als de sirene gaat tijdens een noodsituatie 
moet u naar binnen en ramen en deuren sluiten. 
Heeft u NL-Alert, dan wordt u met een tekstbericht 
op uw mobiel op de hoogte gesteld met aanvullende 
informatie. Stel er breekt een grote brand uit waarbij 
veel rook vrijkomt. Als u zich in een rampgebied 
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, 
dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin staat precies 
wat er aan de hand is. En wat u het beste kunt doen.  
 

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 
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Stel uw mobiele telefoon nu in 
Kijk op www.nl-alert.nl om na te gaan of uw mobiel 
al geschikt is. Hier staat ook beschreven hoe u uw 
mobiel instelt op NL-Alert. Als u op 4 februari het 
controlebericht ontvangt, bent u er zeker van dat uw 
mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In 
een noodsituatie weet u daardoor direct wat er aan de 
hand is en wat u moet doen. 

Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl.

de Stichting Veiligheid & Preventie. De 
bijeenkomst is in principe bedoeld voor 
bewoners van de Dichterswijk, Vogelpark en 
Bloemenbuurt. 

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.  

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



Nieuwe website Sociale Zaken
Toegankelijker en begrijpelijker

Afsluiting kruispunt Heemsteedse Dreef - 
Camplaan op 2 en 3 februari

De Intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken heeft sinds januari een vernieuwde 
website: www.iasz.nl. De inhoud en 
vorm zijn flink verbeterd, waardoor 
inwoners van Heemstede, Bloemendaal en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude voortaan 
makkelijker informatie kunnen vinden over 
werk, inkomen, voorzieningen van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en hulp bij 
schulden. De oude website stamt uit 2006 en 
was aan vernieuwing toe.

Door de nieuwe vormgeving, met foto’s en meer en 
frissere kleuren, is de site overzichtelijker geworden. 
Een verbeterde navigatie en zoekfunctie zorgen 
ervoor dat informatie makkelijker is te vinden. 
Uiteraard voldoet de site aan de webrichtlijnen zodat 
deze ook voor mensen met een handicap goed te 
gebruiken is. Korte teksten, geschreven in begrijpelijke 
taal, vergroten de toegankelijkheid verder. Nieuw op 
de site is een onderdeel over ‘schuldhulpverlening’. 
Mensen die zoveel schulden hebben dat ze in de 
problemen komen, kunnen voor hulp aankloppen bij 
Sociale Zaken.

In verband met asfalteringswerkzaamheden is het 
kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer in het weekend van 2 en 
3 februari 2013. Tijdens deze weekendafsluiting wordt 

De intergemeentelijke afdeling is in 2006 ontstaan 
uit een samenvoeging van de sociale diensten in 
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 
Heemstede. De afdeling is gevestigd in het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. Meer informatie is te 
vinden op www.iasz.nl.

Doel is om de bewoners aan het denken te zetten 
over de beveiliging van hun huis. 
De avond wordt gehouden in Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemstede en duurt van 20.00 tot 
circa 21.30 uur. Vanaf 19.30 uur is de deur open en 
staat de koffie klaar.

Aanmelden
Aanmelden kan via postbusveiligheid@heemstede.nl 
(Let op! Beperkt aantal plekken beschikbaar). Bewoners 
van de betreffende wijken gaan in volgorde van 
aanmelden voor. Geef bij aanmelding aan op welk 
adres u woont en met hoeveel personen u komt. 
Woont u in een andere wijk dan kunt u zich ook 
aanmelden. U krijgt dan bericht als er nog plaatsen 
over zijn. Neem voor meer informatie contact op met 
de heer D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede, 
tel. (023) 548 57 45.
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doorgaand verkeer omgeleid. De omleidingsroutes 
staan met borden aangegeven. Het winkelcentrum 
Raadhuisstraat-Binnenweg blijft goed bereikbaar.

Wie komt als voorzitter de Klankbordgroep Duurzaamheid  
versterken? 
De klankbordgroep Duurzaamheid en de gemeente 
zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat 
de aanstellingsperiode van de vorige voorzitter is 
geëindigd. 

Wat doet de klankbordgroep?
In 2011 is de klankbordgroep Duurzaamheid 
opgericht. Zij speelde een belangrijke rol in het 
kader van de Nota duurzaamheid 2012-2016. 
Daarnaast heeft de klankbordgroep ook veel 
zelfstandige taken uitgevoerd en opgezet, zoals de 
duurzaamheidsmarkt en het leveren van een bijdrage 
aan de duurzaamheidsconferentie. 

Uitvoering Duurzaamheid
Hoewel de beleidsvormende fase via de nota is 
afgerond, moet de fase van uitvoering binnenkort van 
start gaan. Aandacht voor duurzaamheid valt en staat 
bij voldoende draagvlak, juist ook tijdens de uitvoering. 
Dat vraagt om een nieuwe kijk en een nieuwe aanpak. 

Wat doet de voorzitter?
De nieuwe voorzitter gaat de klankbordgroep 
aansturen in deze volgende fase. De aanstelling is op 
vrijwillige basis en het voorzitterschap zal gemiddeld 
2 uur per week in beslag zal nemen. Bindende kracht, 
creativiteit en het stimuleren van vrijwilligers behoren 
tot de competenties. 
 
Heeft u interesse en affiniteit met het onderwerp 
duurzaamheid en bent u inwoner van gemeente 
Heemstede dan kunt u zich tot uiterlijk  
11 februari aanmelden bij de gemeente via 
gemeente@heemstede.nl. U kunt ook een brief 
versturen naar gemeente Heemstede,  
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Geef in uw 
reactie aan waarom juist u geschikt bent voor 
deze rol. Achtergrondinformatie treft u aan in het 
werkplan van de klankbordgroep en in de (ontwerp)
duurzaamheidsnota.  
 

Beide documenten zijn te vinden op  
www.heemstede.nl/politiek-en-organisatie/
beleidsvelden/duurzaamheid.

Procedure
Op basis van een selectie van de aanmeldingen zullen 
gesprekken plaatsvinden met vertegenwoordigers van 
de klankbordgroep en met wethouder Duurzaamheid, 
Jur Botter. Hierbij wordt nader ingegaan op de rol  
en taken van de voorzitter. Op basis van de 
gesprekken zal de meest geschikte kandidaat worden 
voorgedragen aan de klankbordgroep. We streven 
ernaar om uiterlijk eind februari de voorzitter te 
kunnen benoemen.



Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Nieuwe Regeling verstrekking dienstkleding en persoonlijke  
beschermingsmiddelen

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 februari 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

-  20.00 uur - bezwaar tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het gebruik van enkele 

ruimten in het fitnesscentrum aan de Cruquiusweg 
37 als praktijk-/behandelruimte voor fysiotherapie 
- openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand aan 

de datum van de hoorzitting via www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Bij besluit van 24 januari 2013 heeft de 
gemeentesecretaris de Regeling Verstrekking 
dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 
vastgesteld.  

De Regeling treedt met ingang van 31 januari 2013 
in werking. Per dezelfde datum is de Regeling inzake 
verstrekking dienstkleding van 20 oktober 1993 
vervallen.  

De Regeling ligt tot en met 24 april 2013 ter inzage  
op het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 3273 

ontvangen 17 januari 2013
-  Glipper Dreef 48 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak 3230 
ontvangen 12 januari 2013

-  Drieherenlaan 13 het optrekken van de voorgevel 
3269 
ontvangen 17 januari 2013

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Lindenlaan 49 het plaatsen van een dakopbouw 

3245 
ontvangen 11 januari 2013 

-  Glipperweg 12 het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 3258 
ontvangen 14 januari 2013

-  Zandvoortselaan 99 het uitbreiden van een 
woonhuis 2013.006 
ontvangen 17 januari 2013

     

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Melchior Treublaan 2 het kappen van een boom 3283 

otvangen 18 januari 2013
-  Dr. P. Cuyperslaan 24 het kappen van een 

dennenboom 3255 
ontvangen 16 januari 2013

-  Burgemeester van Lennepweg 35 3222 
ontvangen 14 januari 2013

-  Res Novaplein, van Slogtetrenlaan, Franz Lehárlaan, 
Vrijheidsdreef, Herenweg-Prinsenlaan, begraafplaats 
3259 
ontvangen 15 januari 2013

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 31 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.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 25 januari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van 

een woonhuis en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.337

-  Glipper Dreef 105 het uitbreiden van een supermarkt 
2012.331

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 28 januari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen 
-  Valkenburgerplein 4 II het constructief wijzigen van 

de tweede verdiepingsvloer en het wijzigen van de 
brandcompartimentering 2012.161

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 31 
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’.

Loket Heemstede is er voor u!



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

Nieuw Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 
Bij besluit van 18 december 2012 heeft het 
college het Uitvoeringsprogramma ‘integrale 
handhaving’ gemeente Heemstede vastgesteld. 
Het Uitvoeringsprogramma treedt met ingang 

van 7 februari 2013 in werking. Per diezelfde 
datum vervalt het Uitvoeringsprogramma 
‘integrale handhaving’ gemeente Heemstede 
2012. Het Uitvoeringsprogramma ligt tot en met 

24 april 2013 ter inzage op het gemeentehuis. Het 
Uitvoeringsprogramma is na de inwerkingtreding 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Wijzigingen CAR-UWO

Verkeersbesluiten

Uitschrijving GBA

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college bepaald 
dat alle wijzigingen in de CAR-UWO zoals door het 
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 
worden vastgesteld onverkort worden overgenomen. 
De CAR-UWO omvat de arbeidsvoorwaarden voor 
ambtenaren van de gemeente.  

Met ingang van 1 januari 2013 is het volgende 
gewijzigd in de Car-Uwo:
-  hoofdstuk 17 (Invoering individueel loopbaanbudget)
-  artikel 18:1:5 en artikel 18:1:7 (aanpassing 

verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige 
ambtenaren)

 

De wijzigingen liggen tot en met 24 april 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De wijzigingen in de 
CAR-UWO zijn na inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’. 

Voetgangersoversteekplaats (zebrapad) 
Burgemeester van Lennepweg
Het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) op een bestaande verkeersdrempel op 
de Burgemeester van Lennepweg ter hoogte van 
huisnummer 4 en de toegang tot basisschool Icarus. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  F.M. Akerboom, geboren 03-01-1992, Meijerslaan 16, 
per 24-01-2013.

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, 
telefoon14 023.

Rectificatie
In HeemstedeNieuws week 4 (uitgave 23 januari 2013) 
stond per abuis het jaartal niet volledig vermeld, dit 
had moeten zijn 27-11-2012.

Het verkeersbesluit ligt vanaf 30 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.

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




