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Werkconferentie Samen Duurzaam

Inloopbijeenkomst speelbos Meermond 
23 februari in Raadhuis Heemstede

Op woensdag 7 maart vanaf 19.30 uur 
organiseert de gemeente Heemstede de 
werkconferentie ‘Samen Duurzaam’ in het 
raadhuis van Heemstede. Deze avond staat 
in het teken van duurzaamheid en wat de 
eff ecten voor burgers zijn. Hierin zoekt 
de gemeente de samenwerking op tussen 
ondernemers, maatschappelijke organisaties, 
stichtingen, de politiek én inwoners.

Het programma
Tijdens de conferentie geeft voorzitter van de 
Sociaal Economische Raad (SER), Alexander 
Rinnooy Kan een inspirerende toespraak over 
duurzaamheid. Wethouder Duurzaamheid Jur Botter 
schetst het toekomstperspectief van Heemstede: 
Duurzaam samenwerken en verbinden’. In drie 
workshops kunt u vervolgens kennis maken met 
en meepraten over verschillende duurzame 
initiatieven. U ontdekt de diverse mogelijkheden van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en 
energiebesparingen in de woning. De directeur van de 
Milieudienst IJmond, Bert Pannekeet, zal als voorzitter 
de conferentie in goede banen leiden.

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. Tijdens een inloopbijeenkomst 
op donderdag 23 februari tussen 16.00 en 
18.00 uur in het Raadhuis is er gelegenheid 
vragen te stellen over de drie ideeën die zijn 
uitgewerkt voor het speelbos. 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.

Het is tijd voor duurzaamheid!
Het gemeentebestuur van Heemstede neemt 
duurzaamheid serieus. Hoe kunnen we 
energiebesparing en kostenbesparing combineren? 
Duurzame energieoplossingen ontwikkelen en 
toepassen? 
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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. U vindt het 
voorlopig ontwerp op www.heemstede.nl onder 
plannen en projecten. 

Meer weten, reageren?
Nu de ideeën op tafel liggen, is er gelegenheid te 
reageren op het voorlopig ontwerp. U bent hiervoor 
van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op 
donderdag 23 februari (in HeemstedeNieuws week 6 
stond abusievelijk woensdag 22 februari). Vooraf aan-
melden is niet nodig. Reageren kan ook door een e-mail 
te sturen aan 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.

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



De aanslag Gemeentelijke belastingen 2012 
is weer in aantocht

KICI bedankt inwoners Heemstede voor inleveren 

kleding en schoenen!

Eind februari 2012 verzendt het 
samenwerkingsverband Gemeente-
belastingen 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 zaakbelastingen, 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 taxatieverslag 
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 telefoonnummer (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.

107.915 kilo gedragen kleding werd 
ingezameld in gemeente Heemstede in 2011. 
Stichting KICI geeft textiel een tweede leven. 
Het geld dat KICI hiermee ophaalt gaat naar 
goede doelen, zoals het Nederlandse Rode 
Kruis. In 2011 doneerde KICI in totaal meer 
dan € 1,3 miljoen aan goede doelen. Dat is 
dankzij uw oude kleding en schoenen. 

Stichting KICI heeft in 2011 meer moeite moeten 
doen om zo veel mogelijk textiel in te zamelen 
voor het goede doel. Wanneer het slecht gaat met 
de economie zijn mensen zuiniger op hun kleding 
en schoenen. Gelukkig is mede dankzij de bijna 
108 duizend kilo uit Heemstede toch bijna 11 miljoen 
kilo opgehaald. 

In 2011 nam de vraag vanuit Midden en Oost Afrika 
naar gedragen kleding toe. KICI hoopt dan ook dat 
u ook in 2012 weer bijdraagt aan een betere wereld 
met uw textiel. Kleding, schoenen en jassen krijgen zo 
een tweede leven buiten Europa. Veel wereldburgers 
stellen heel andere eisen aan kleding dan wij. 
Zij kunnen kapotte kleding goed herstellen of dragen. 
Ook oude handdoeken, lakens en zelfs gordijnen 

Door de winterse weersomstandigheden vinden deze 
week geen wegwerkzaamheden plaats.

Werk aan de weg

vervolg van Werkconferentie Samen Duurzaam pag 1

Om hierin de juiste koers te varen willen we graag met 
u in gesprek en ideeën uitwisselen. 
Een duurzaam, veilig en groen Heemstede is niet 
alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, 
maar zeker ook van de inwoners en ondernemers. 
Duurzaamheid is ook úw zaak! De uitkomsten van 
de werkconferentie worden meegenomen in 
de plannen voor de komende vier jaar. 

Woensdag 7 maart
Zet u woensdag 7 maart in de agenda? Binnenkort 
leest u meer over het programma en de workshops in 
HeemstedeNieuws en op www.heemstede.nl. U kunt 
vervolgens uw voorkeur voor een workshop opgeven. 

zijn welkom. Het worden poetslappen, pakdekens of 
isolatiemateriaal. KICI blijft nieuwe toepassingen voor 
vezels onderzoeken, zoals recyclede jeans. Door KICI 
uw oude kleding en schoenen te geven, doet u meer 
dan u denkt voor mens en milieu! Meer weten? 
Kijk op Kici.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



24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op 23 februari 2012 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 23 februari 2012
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Instemmen verlenen subsidie Stichting CASCA 2012

Hamerpunten
- Correctie van een verschrijving in het besluit tot 
vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin’
- Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Heemstede 2012

Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffi  e, telefoon (023) 5485646, 
of e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl 

Uitschrijving GBA
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 persoonsgegevens (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 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

•  C.A. McCrudden, geboren 18-01-1989, 
Orchideeënlaan 23 per 08-02-2012

•  Plantinga, geboren 21-07-1975, Wipperplein 4 
per 10-02-2012

•  G. Bierman, geboren 16-06-1973, Raadhuisstraat 12 B 
per 10-02-2012

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, 
telefoon 14 023).

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
Javalaan 54 het uitbreiden van een woonhuis 2012.034
ontvangen 3 februari 2012
J.H. Weisenbruchweg 15 het verbouwen en uitbreiden 
van een woonhuis 2012.033
ontvangen 31 januari 2012    
 
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
Sportparklaan 19 het kappen van een beuk 2012.031
ontvangen 21 januari 2012

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

Omgevingsvergunning voor slopen
Zandvaartkade 11 het verwijderen van asbest 
2011.032
ontvangen 2 februari 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 16 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 10 februari 2012)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 123 het plaatsen van gevelreclame 2012.022
Koediefslaan 2 het plaatsen van een erfafscheiding 
2012.016
Binnendoor 6 het wijzigen van de pui 2012.026
Ooievaarlaan 18 het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak 2011.323

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
Wilhelminiaplein 14 het verbouwen van een magazijn 
tot een zelfstandige bedrijfsruimte/meubelrestauratie
2012.021

Omgevingsvergunning voor kappen
Von Brucken Focklaan 1 het kappen van een berk 
2012.018

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 16 
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 hier-
tegen bezwaar maken. Zie: ”Bezwaar maken of 
uw mening/zienswijze kenbaar maken”.



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

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




