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Ex-inbreker geeft anti-inbraaktips op 14 februari
Nog niet opgegeven? Het kan nog!

Themabijeenkomst in de week van de liefde: 

Kinderen en seks(uele ontwikkeling)

Start reconstructie Herenweg fase 3

Op donderdag 14 februari organiseert de gemeente 
Heemstede in Casca de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede een voorlichtingsavond over 
het voorkómen van woninginbraken. Tijdens deze 
avond geeft Evert Jansen een presentatie over 
woonhuisbeveiliging in de wijken rond het station.
De bijeenkomst duurt van 20.00 tot circa 21.30 uur, 
vanaf 19.30 uur is de deur open en staat de koffie klaar.

Meld u aan via e-mail: postbusveiligheid@heemstede.nl. 
Let op! Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.  
Geef bij aanmelden aan op welk adres u woont en met 
hoeveel personen u komt.
Neem voor meer informatie contact op met de  
heer D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede,  
tel. (023) 548 57 45.

Op donderdag 14 februari organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede een 
themabijeenkomst voor ouders over liefde 
en seksualiteit bij kinderen in de leeftijd van 
9 t/m 14 jaar. De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in de Luifel op de Herenweg 96 te 
Heemstede.

Voordat je het weet heb je als ouder te maken met 
verliefdheidgevoelens en ontluikende seksualiteit bij je 
kind. Dat kan nu of in de toekomst vragen bij ouders 
oproepen.  

Op maandag 18 februari start de reconstructie van 
de Herenweg fase 3. Het kruispunt Van Merlenlaan/
Herenweg is vanaf dan ongeveer vijf weken afgesloten 
voor alle verkeer. Na het kruispunt wordt ook het deel 
van de Herenweg vanaf het kruispunt tot aan de Kerklaan 
aangepakt. Na deze fase (naar verwachting half april) 
starten de werkzaamheden aan het deel tussen de 
Van Merlenlaan en de Rijnlaan. Beide wegdelen zijn 
tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer 
(fietsen is wel mogelijk). Tijdens de uitvoering zijn 
diverse omleidingsroutes ingesteld voor fietsers, auto’s, 
vrachtverkeer en openbaar vervoer. Actuele informatie 
over de werkzaamheden vindt u op www.heemstede.nl" 
Plannen en projecten" Reconstructie Herenweg.

Hoe en wat vertel ik op welke leeftijd?  
Wat betekenen seksuele gevoelens bij kinderen?  
Wat is normaal en waar moet ik me zorgen over 
maken? Is mijn kind al aan seks toe en gebeurt het wel 
veilig? Mijn kind wil nergens over praten, hoe kan ik dit 
onderwerp thuis bespreekbaar maken? 
Dit zijn vragen die aan de orde zullen komen tijdens 
deze avond. De presentatie wordt verzorgd door 
Renske Althuisius, seksuologe bij GGZ Ingeest en 
Suzanne Bakker medewerker van de afdeling seksuele 
gezondheid van de GGD Kennemerland.

Felicitaties 
Gemeente Heemstede feliciteert Van Dam met de eretitel ‘leukste winkel van 
Nederland’. En de Raadhuisstraat/Binnenweg met de tweede plaats in de 
ranglijst: ‘leukste winkelstraat van Nederland’. Een resultaat om trots op te zijn!

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



Agenda’s

Bestemmingsplan Woonwijken zuidoost

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 12 februari 2013 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 12 januari 

2013
-  Spreekrecht burgers
-  Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)
-  Intrekken Verordening investeringssubsidies 

toegankelijkheid accommodaties 2009 (A-stuk)
-  De Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid 

SZW-wetgeving (A-stuk)
-  Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk

Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 
19 december 2013 het bestemmingsplan ‘Woonwijken 
zuidoost’, digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPZuidoost-0201, gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor het gebied tussen 
het Raadhuisplein, de Camplaan, het Wipperplein 
en de Cruquiusweg aan de noordoostzijde, de Ir. 
Lelylaan, de Ringvaartlaan en de gemeentegrens 
langs de Ringvaart aan de zuidoostzijde, de Dr. 
Schaepmanlaan aan de zuidwestzijde en de Glipper 
Dreef, de Herfstlaan en de Groenendaalkade aan de 
noordwestzijde.

Wijzigingen ten opzichte van het  
ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:
-  het in overeenstemming brengen van de regels ten 

aanzien van de water- en gastransportleidingen met 
het ‘Handboek buisleiding in bestemmingsplannen’ 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
in die zin, dat het omgevingsvergunningstelsel 
voor werkzaamheden binnen de leidingzone 
diepteonafhankelijk is gemaakt. Ook de toelichting 
van het bestemmingsplan is op dit punt verduidelijkt;

-  het in overeenstemming brengen van de aanhef 
van artikel 33.2 met de intentie van de regeling (een 
omgevingsvergunning voor binnenplanse afwijking 
wordt alleen verleend als aan de geformuleerde 
randvoorwaarden wordt voldaan); 

-  het in overeenstemming brengen in de regels 
van het begrip en de bestemmingsomschrijving 
‘Garage’ met de intentie van de regeling (in garages 
is alleen de stalling van auto’s en opslag van huisraad 
toegestaan); 

-  het in overeenstemming brengen van de afwijkende 
regeling voor het peil in artikel 21.2.9, onder b. met 

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen van woensdag 13 
februari 2013 komt te vervallen wegens ontbreken 
van agendapunten.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 februari 2013, 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 14 februari 

2013
-  Presentatie over Pilot Woonservicegebieden
- Spreekrecht burgers

de oude planologische regeling (de regeling uit de 
aanvullende bebouwings- en gebruiksvoorschriften);

-  de aanscherping van de regels voor leidingen, 
in verband met de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrecht van de Raad van State van 20 juni 2012; 

-  de uitbreiding van de Staat van bedrijfsactiviteiten 
met een categorie ‘vervaardiging van voedings-
middelen en dranken’;

-  het optrekken van de goothoogte van een deel van 
de zijgevel van het pand Borneostraat 23 van 4 meter 
naar 6 meter;

-  het in overeenstemming brengen van de 
bestemming van het pand Celebesstraat 16 met de 
feitelijke situatie (Gemengd-1);

-  het toestaan van dakkapellen op 2 verschillende 
hoogtes op het achterdakvlak op enkele extra 
locaties in de Indische Wijk;

-  het in overeenstemming brengen van het bouwvlak 
van het perceel Glipper Dreef 192 met de vorm van 
het oorspronkelijke hoofdgebouw;

-  het in overeenstemming brengen van de goot-
hoogte van een deel van het hoofdgebouw van het 
percelen Cloosterweg 21 en Camplaan 14 met de 
eerder verleende ontheffing;

-  het vergroten van de maximale bouwhoogte van 
de woonwagenstandplaatsen aan de Ringvaartlaan 
van 4 meter naar 6 meter en het uitbreiden van de 
specifieke toelichting op de regels onder de kop 
‘Wonen’ met de regeling voor deze standplaatsen;

-  redactionele wijzigingen om onvolkomenheden 
uit het bestemmingsplan te halen en om de 
leesbaarheid van het bestemmingsplan te vergroten.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website van de gemeente Heemstede, 
www.heemstede.nl en op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke  
planbestanden kunt u raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008’, en klik vervolgens op de IDN van dit 
plan (NL.IMRO.0397.BPZuidoost-0201).

-  Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek 
Bibliotheek Locatie Binnenweg 160 (B-stuk)- 
Vaststelling Nota duurzaamheid 2012-2016 (A-stuk)

-  Handhaving beleid afwijken bestemmingsplan voor 
tuinkisten en overkappingen (B-stuk)

- Overzicht bouwprojecten januari 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Het besluit met bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 7 februari 2013 voor zes weken voor een 
ieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op  
www.heemstede.nl. 

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van vrijdag 8 februari 2013 gedurende 6 weken 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen 
bij de gemeenteraad kenbaar te maken en voor 
belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar 
hebben gemaakt en kunnen aantonen door de 
gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te 
worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Vanaf dat moment is het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’ ook van 
kracht.

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
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 raadsgriffie, 
telefoon (023) 548 56 46, of  
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Uitschrijving GBA

Nieuwe Verordening en beleidsregels inburgering

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:
-  S. Jurov, geboren 31-08-1959, Binnenweg 86, per 

15-01-2013

Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de raad 
de Verordening Wet inburgering Heemstede 
2013 vastgesteld. De Verordening treedt met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking. 
Per diezelfde datum is de Verordening Wet inburgering 
Heemstede vervallen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Spoorzichtlaan 26 het plaatsen van een 

fietsenberging Wabo nummer 3294 
ontvangen 20 januari 2013

-  Matthijs Vermeulenlaan het bouwen van 15 
eengezinswoningen met bergingen Wabo nummer 
3303 
ontvangen 24 januari 2013

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Ir. Lelylaan 37 het kappen van 3 loofbomen Wabo 

nummer 3293 
ontvangen 22 januari 2013

-  Herenweg 5 het kappen van 2 coniferen, 1 eik en  
1 linde Wabo nummer 3244 
ontvangen 15 januari 2013

-  Timorstraat 56 het kappen van 1 berk en 1 conifeer 
Wabo nummer 3310 
ontvangen 24 januari 2013

-  Kennemeroord 23 het kappen van 1 kastanjeboom 
Wabo nummer 3284 
otvangen 21 januari 2013

-  Manpadslaan 18 het kappen van 1 treurwilg en  
1 naaldboom Wabo nummer 3343 
ontvangen 28 januari 2013

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

Meldingen
Sloopmelding akkoord bevonden op 28 januari 2013
-  Glipper Dreef 105 het verwijderen van winkelpuien 

met bovenpaneel 2012.019

De bovenstaande aanvragen en melding liggen 
vanaf 7 februari 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.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
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:
-  Johannes Verhulstlaan 36 het verbouwen van de 

garage naar een woonbestemming en vergroten 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.343 
ontvangen 18 december 2012

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

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
-  Johannes Verhulstlaan 36 het verbouwen van de 

garage naar een woonbestemming en vergroten 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.343

Het verzoek ligt vanaf 7 februari 2013 gedurende 
4 weken 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 aan 
het Raadhuisplein 1.

-  Leidsevaartweg 83 het uitbreiden van een woonhuis 
en plaatsen veranda 2012.336

Het verzoek ligt vanaf 7 februari 2013 gedurende 
3 weken 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 aan 
het Raadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken.  

Neem voor meer informatie over het verzoek 
contact op met M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 1 februari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Hunzelaan 11 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak 2012.348
-  Nobellaan 11 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak 2012.335
-  Einthovenlaan 3 het plaatsen van een stalen kolom 

2013.003

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Herenweg 5 het kappen van 2 coniferen, 1 eik en  

1 linde Wabo nummer 3244

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
7 februari 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 Woningtoe-
zicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie : ’Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
-  Glipper Dreef 209 brandveiliggebruik voor 

‘verzorgingshuis zware zorg’ voor het gebouwdeel 
‘De Laurier’ onderdeel van zorglocatie Bosbeek 
2011.293

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 7 februari 
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 in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 
Een beroepschrift moet uiterlijk 21 maart 2013 worden 
ingediend. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/
zienswijze kenbaar maken’.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

Bij besluit van 11 december 2012 heeft het college 
de Beleidsregels Wet inburgering Heemstede 2013 
vastgesteld, onder voorwaarde van vaststelling van 
de Verordening Wet inburgering Heemstede 2013. De 
Beleidsregels treden met terugwerkende kracht per 
1 januari 2013 in werking. Per diezelfde datum zijn de 
Beleidsregels Wet inburgering 2011 vervallen.

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

De Verordening en de Beleidsregels liggen tot en met 
1 mei 2013 ter inzage op het gemeentehuis en zijn 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.



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

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

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

Raadsbesluiten 31 januari 2013
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Benoemen de heer J.K.M. (Joost) van Eijsden als 
voorzitter van de rekenkamercommissie Heemstede 
voor een periode van 3 jaar.

Uitvoering bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
-  In te stemmen met het vormen van een Regionaal 

Mobiliteitsfonds door de gemeente Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede en Zandvoort, ter uitvoering 
van de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, 
bereikbaar door samenwerking; 

-  in te stemmen met het voeden van het fonds 
gedurende 15 jaar door de deelnemende 
gemeenten met een jaarlijks bedrag, gebaseerd 
op inwoneraantal, tot een totaal van € 19.526.602, 
conform bijlage 2;

-  in te stemmen met de Heemsteedse bijdrage 
aan het fonds van in totaal € 2.371.894,- in een 
tempo zoals opgenomen in de begroting 2013, de 
meerjarenbegroting 2014-2016 en bijlage 3;

-  in te stemmen met het oprichten door de 
colleges van de deelnemende gemeenten van 
een gemeenschappelijke regeling ter bestuurlijke 
voorbereiding van de uitvoering van projecten 
die (mede) worden betaald uit het Regionaal 
Mobiliteitsfonds, conform bijlage 5; 

-  in te stemmen met de prioriteiten voor de uitwerking 
van de visie conform bijlage 4, en beschouwt deze 
prioriteiten met bijbehorende optionele bijdragen als 
richtinggevend voor toekomstige uitgaven ten laste 
van het Regionaal Mobiliteitsfonds;

-  kennis te nemen van het besluit van de Kamer van 
Koophandel een bijdrage te leveren van € 90.000,- 
voor nadere onderbouwing en uitwerking van 
projecten uit de visie.

Motie ‘Openbaarheid in bereikbaarheid’, ingediend 
door alle fracties
De raad verzoekt het College:
Artikel 6 lid 2 van Hoofdstuk III uit de Gemeen-
schappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid 
Kennemerland zodanig aan te passen dat de daarin 
bedoelde vergaderingen van het orgaan openbaar 
zullen zijn, evenals de verslagen.

Bovenstaande aanpassing te verwerken in de 
Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland en het stuk in haar geheel (inclusief de 
bijlagen) in een volgende raadsvergadering opnieuw 
voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Motie ‘Drie Prioriteiten in Regionale  
Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland’, 
ingediend door VVD, D66 en CDA
De raad verzoekt het college:

om de volgende drie prioriteiten voor Heemstede in 
de uitwerking Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland (bijlage 4) te benoemen en toe te voegen 
aan de maatregelen ‘middellange termijn: 10 à 15 jaar’ (zie 
tabel, bijlage 4), in de hierna genoemde volgorde;
1. De verbinding N205-N206 (Duinpolderweg).
2. De verbinding van de Randweg en de Zeeweg.
3. De verbinding Randweg met de N205 (Mariatunnel).

Vaststellen Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017

Motie ‘Verlicht de verlichting’, 
ingediend door PvdA, GL, VVD en HBB
De raad verzoekt het College:
De raad een voorstel te doen voor welke wegen 
de kosten/baten afweging aanleiding geeft om 
verlichting slim uit te zetten, dan wel slim aan te zetten 
teneinde onevenredige lichthinder te voorkomen en 
meer energie te besparen.

Goedkeuring begroting 2013 Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz)

Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente 
Heemstede 2013

Kennis te nemen van de notitie Stand van zaken 
de uitvoering nota ‘Archeologiebeleid Heemstede: 
toekomst voor het verleden’




