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Voorlopig ontwerp Survivalparcours

Voorlopig ontwerp junglehutten

Drie ideeën uitgewerkt voor Speelbos 
Meermond 

Hoe wordt gladheid in Heemstede aangepakt? 

Gemeente Heemstede wil samen met 
kinderen een speelbos realiseren in Park 
Meermond, een natuurgebied aan het 
Spaarne, achter de gemeentewerf en naast 
de weilanden van Hageveld. Via de website 
www.speelbosmeermond.nl konden kinderen 
hun ideeën indienen en stemmen op elkaars 
voorstellen. Tijdens twee (kinder)bijeenkomsten 
vorig jaar zomer zijn de ideeën op een 
creatieve manier uitgewerkt en samen met 
belanghebbenden besproken. De ideeën zijn nu 
vertaald in een ontwerp waarin drie ideeën zijn 
uitgewerkt; een survivalparcours, een junglehut 
en een blote voetenpad.

Tijdens de bijeenkomsten gaven de kinderen als 
belangrijk aan dat een speelbos vooral avontuurlijk en 
uitdagend moet zijn. Zo noemden zij een taludglijbaan 
en kabelbaan. Maar ook een hut vonden zij onmisbaar 
in een avontuurlijk speelbos. Zij willen niet alleen spelen 

Bij sneeuw en gladheid wordt gewerkt volgens 
een gladheidbestrijdingsplan. In dit plan staat 
beschreven op welke plaatsen en hoe gladheid 
wordt aangepakt op wegen, fi etspaden en 
bruggen. Na de hoofdwegen en fi etspaden volgen 
de wijkontsluitingswegen. Overdag worden door 
personeel van de gemeente ook de zogenaamde 
‘handstrooigebieden’ gestrooid. Denk hierbij 
aan bruggen, oversteekplaatsen, bushaltes en 
de directe omgeving van het NS-station. De 
bestrijding van gladheid in de openbare ruimte 
van Heemstede wordt uitgevoerd door De 
Meerlanden in opdracht van de gemeente. 

Het complete gladheidbestrijdingsplan vindt u op 
www.heemstede.nl onder Wonen, Leefbaarheid.

Schaatsen in Heemstede
Er is en wordt al volop geschaatst in Heemstede. De 
gemalen in de kleinere wateren zijn uitgezet zodat het 
ijs ook sneller kan bevriezen. De gemeente Heemstede 
heeft geen overzicht waar wel en niet veilig geschaatst 
kan worden. Het advies is dan ook om bij het betreden 
van het ijs goed op te letten en uw gezonde verstand te 
gebruiken. Meer informatie: www.natuurijswijzer.nl.

in een hut maar hem vooral bouwen. Met het blote 
voetenpad willen de kinderen echt de natuur kunnen 
voelen en ervaren. 

Voorlopig ontwerp
Het voorstel is nu nog een voorlopig ontwerp. De 
speeltoestellen worden speciaal op maat gemaakt en 
kunnen in detail nog afwijken. Voor de uitvoering is 
gekozen voor robiniahout, een duurzaam houttype. Dit 
past goed in de natuurlijke omgeving van Meermond. 
De afbeeldingen op het voorlopig ontwerp zijn van 
andere bestaande projecten. Zij geven de materialen 
en de sfeer goed weer. Het speelbos wordt gerealiseerd 
rond de hoogste heuvel van Meermond. U vindt het 
ontwerp ook op www.heemstede.nl onder plannen en 
projecten.
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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



Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl
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Meer weten, reageren?
Nu de ideeën op tafel liggen, is er gelegenheid te 
reageren op het voorlopig ontwerp. Reacties zijn 
van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar 
gemeente@heemstede.nl. Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met Saskia van Dijk via (023) 
548 57 79. Reageren kan tot uiterlijk 16 maart 2012.

Inloopbijeenkomst

Ook is er gelegenheid vragen te stellen tijdens een 
inloopbijeenkomst in het Raadhuis op woensdag 
22 februari tussen 16.00 en 18.00 uur, 
Raadhuisplein 1. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Wat gebeurt er nu verder?
Na 16 maart worden de reacties verwerkt en het ontwerp 
mogelijk nog aangepast. Daarna wordt het defi nitieve 
ontwerp vastgesteld. De uitvoering van het speelbos 
vindt naar verwachting plaats voor de zomervakantie.

De aanslag Gemeentelijke belastingen 2012 is 
weer in aantocht

‘Het puberbrein binnenstebuiten’ 
Lezing 16 februari in Casca

Eind februari 2012 verzendt het samenwerkings-
verband Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid (GBKZ) de gecombineerde aanslag 
gemeentelijke belastingen 2012. GBKZ doet
dit voor de gemeenten Bloemendaal, 
Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude. Op het aanslagbiljet staan 
de gemeentelijke heffi  ngen vermeld zoals: 
onroerende zaak-belastingen, rioolheffi  ng, 
afvalstoff enheffi  ng en hondenbelasting, en ook 
de nieuwe waardebeschikking van uw woning 
(de WOZ-beschikking). 

Voor het taxeren van de WOZ waarde van uw woning 
gelden de regels die zijn vastgelegd in de ‘Wet 
waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). Hierin is 
bepaald dat de WOZ-waarde wordt getaxeerd aan 
de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen 
woningen in uw buurt of gemeente. Ook is in de Wet 
WOZ geregeld dat de WOZ-waarde in 2012 moet 
worden vastgesteld naar het waardeniveau van uw 
woning op 1 januari 2011. 

Op basis van landelijke verkoopcijfers is gebleken 
dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 
de meeste gevallen lager is dan vorig jaar. Dit komt 
door de dalende verkoopprijzen in de woningmarkt. 
Omdat het om gemiddelden gaat, kan in individuele 
gevallen of voor bepaalde type woningen nog wel 
sprake zijn van gelijk gebleven waarde of zelfs een 
waardestijging. In alle gevallen moet dit kunnen 
worden onderbouwd door verkoopcijfers van 
vergelijkbare panden in de omgeving van uw woning.

De verkoopcijfers die GBKZ heeft gebruikt bij de 
waardering van uw woning staan vermeld in een 
taxatieverslag. Als u eigenaar bent van een woning 
is het vanaf 1 maart 2012 mogelijk om het taxatie-
verslag d.m.v. DigiD te raadplegen via de website 
www.gbkz.nl. Voor eigenaren of huurders van een 
bedrijfspand of voor wie geen toegang heeft tot 
internet, is ook vanaf 1 maart 2012 een kopie van het 
taxatieverslag op te vragen via tel. (023) 512 60 66. 

Meer informatie over de aanslag en de Wet WOZ kunt 
u vinden op de website van GBKZ: www.gbkz.nl of op 
uw gemeentelijke website.

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 9.00 - 16.00 uur of mailen 
naar info@casca.nl o.v.v. lezing 16 februari.

U bent van harte welkom op 16 februari. 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. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Door de winterse weersomstandigheden vinden geen 
wegwerkzaamheden plaats.
In de openbare ruimte wordt gladheidbestrijding 
uitgevoerd volgens het gladheidbestrijdingsplan. Kijk 
op www.heemstede.nl voor uitgebreide informatie 
over de wijze waarop gladheidbestrijding in 
Heemstede wordt uitgevoerd.

Werk aan de weg



Gratis het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Verklein de kans op inbraak!
Workshop ‘Beveilig uw woning’ op 15 februari

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.

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 beveiligings-
mogelijkheden 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.

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnendoor 6 het wijzigen van de pui 2012.026
ontvangen 24 januari 2012

Omgevingsvergunning voor kappen
Franz Lehárlaan t.h.v. nr. 40, 58, 64, 110 het kappen van 
een kastanje, een es en een robinia 2012.027
ontvangen 25 januari 2012
Voorweg 47 het kappen van twee dennen en een 
conifeer 2012.028 
ontvangen 25 januari 2012
Orchideeënlaan 8 het kappen van 2 coniferen en 1 
krenteboom 2012.030
ontvangen 29 januari 2012

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
Zernikelaan 11 het uitbreiden van een woonhuis 
2012.029
ontvangen 27 januari 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 9 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). 

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 3 februari 2012)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 21 het wijzigen van de pui 2011.320

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
Burgemeester van Lennepweg 48 het bouwen van 
een uitbouw en een kelder 2011.343

Omgevingsvergunning voor kappen
Duin en Vaart 2A het kappen van 1 eik en 
1 kastanjeboom 2012.020
Strawinskylaan 36 het kappen van een atlasceder 
2012.017
Franz Lehárlaan, t.h.v. nr. 40, 58, 64, 110 het kappen van 
een kastanje, een es en een robinia 2012.027

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 9 
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”.

Winterweer legt recon-
structiewerkzaamheden 
Herenweg stil

Door de winterse weersomstandigheden kan de 
komende tijd niet worden doorgewerkt aan de recon-
structiewerkzaamheden op het kruispunt Herenweg 
- Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan. Ondanks deze 
vertraging gaat de afdeling Uitvoering Openbare 
Ruimte er voorlopig van uit dat de werkzaamheden 
op het kruispunt vóór eind februari worden 
afgerond. Ook blijft de einddatum voor het werk 
tussen het kruispunt en de gemeentegrens met 
Haarlem ongewijzigd. Eind maart moeten hier de 
werkzaamheden zijn beëindigd. De gemeente 
moet vanwege de aanhoudende vorst ook andere 
werkzaamheden stilleggen, zoals het aanleggen en 
herstel van bestratingen en het planten van bomen 
en heesters.



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
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

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.

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

Vergadering

Uitschrijving GBA

Loket Heemstede is er voor u!

Vergadering commissie voor bezwaar-
schriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 16 februari 2012 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen het verkeersbesluit m.b.t. 
Prinsenlaan e.o. - openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de plaatsing van een 
boom aan de Voorweg 63 op de lijst van 
beeldbepalende bomen - openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen het besluit met betrekking 
tot een aanvraag tot herziening van het 
bestemmingsplan “Centrum en omgeving” 
- openbaar - 

Dit 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.

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 ersoonsgegevens 
(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 
besloten 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

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).

Verkeersbesluiten

1. Stopverbod ter hoogte van Sportparklaan 25 en 25a
Het instellen van een stopverbod voor de in- en uitrit 
van het tuincentrum Nijssen op de Sportparklaan 25a 
door middel van een gele streep.

2. Verkeersbesluit fi etspaden Herenweg fase II
In het kader van het project Herenweg fase II 
worden de fi etsstroken op de Herenweg tussen de 
Koediefslaan en de gemeentegrens met Haarlem 
vervangen door fi etspaden.

De besluiten en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 
8 februari 2012 zes weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester 
en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge 
het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient 
te worden ondertekend en in ieder geval de volgende 
onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar zich richt;
- de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting 
van de uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure, 
schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de President 
van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om 
voorlopige voorziening kan ingevolge artikel 8:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dit vereist.



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

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een effi  ciënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden 
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 
hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Dialezing over Indonesië
Bennebroek - Op vrijdagavond 
17 februari organiseert de afde-
ling Groei & Bloei - Bennebroek 
een driedimensionale dialezing, 
die wordt verzorgd door de heer 
Piet Boersma, met als titel “Indo-
nesië, gordel van smaragd”.
Het bijzondere is, dat het hier 
een driedimensionale diaserie 
betreft. Dit betekent dat u die 
dia’s echt beleeft. U ervaart dit 
alsof U zelf door dit prachtige 
land reist.
Na een kort verblijf in Singapore 
wordt een bezoek gebracht aan 

Sumatra, Java en Bali, gevolgd 
door een reis naar Lombok en 
Sulawesi.
Het is een traditionele route en 
zo krijgt de toeschouwer een 
goed beeld van Indonesië.
De avond wordt gehouden in 
’t Trefpunt van de Protestantse 
Kerk, Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. 
Voor informatie: Groei & Bloei-
afdeling Bennebroek e.o., secre-
tariaat: Dineke van de Siepkamp, 
023-5849266.

Film bij 
Casca

Heemstede - Op woens-
dag 15 februari draait er een 
dramatische thriller met on-
der andere Geraldine Cha-
plin in de hoofdrol bij Cas-
ca in de theaterzaal van de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.
Aanvang film 20.00 uur - en-
tree 5 euro, filmduur: 101 mi-
nuten.

Hoge snelheden
bij controle
Regio - Donderdagavond heeft er tussen 19.15 en 22.15 uur 
een snelheidscontrole plaatsgevonden op de Rijksstraatweg in 
Haarlem. De snelheid van ruim 1000 weggebruikers werd ge-
controleerd en hiervan reden er 83 harder dan toegestaan. De 
hoogstgemeten snelheden waren 95 en 96 kilometer per uur. De 
maximale snelheid op de Rijksstraatweg is 50 kilometer per uur. 
Om hier met een veel hogere snelheid te rijden op een avond dat 
het glad kan zijn op bepaalde plekken is ronduit levensgevaar-
lijk. De politie wil weggebruikers dringend adviseren om hun 
snelheid aan te passen aan de winterse omstandigheden. Al-
le hardrijders krijgen binnenkort een bekeuring thuisgestuurd.




