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Start reconstructie Herenweg fase 3 
Ingrijpende gevolgen voor het verkeer

Op maandag 18 februari start de reconstructie 
van de Herenweg fase 3. Het deel van de 
Herenweg tussen de rotonde Kerklaan tot en 
met het kruispunt Van Merlenlaan/Herenweg 
is vanaf dan ongeveer 8 weken afgesloten 
voor autoverkeer. Nadat dit wegvak is 
afgerond, starten de werkzaamheden aan het 
deel tussen de Van Merlenlaan tot en met de 
Rijnlaan. Dit wegvak wordt dan in ongeveer  
11 weken aangepakt. Ook dit wegdeel is 
tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten 
voor het doorgaande verkeer.

Afgesloten weggedeelten
Van 18 februari tot en met 14 april 2013 is de Herenweg 
tussen de rotonde Herenweg-Kerklaan tot en met 
het kruispunt Van Merlenlaan-Herenweg afgesloten. 
Het is dan niet mogelijk vanaf de Van Merlenlaan de 
Herenweg op te rijden.
Van 15 april tot en met juni 2013 is de Herenweg tussen 
de Van Merlenlaan tot en met de Rijnlaan afgesloten. De 
Rivierenbuurt blijft altijd bereikbaar vanaf de Herenweg.

Werkzaamheden
De reconstructie Herenweg vindt plaats in vier fasen. 
Fase 1 en 2 zijn al in 2011 en 2012 uitgevoerd. In deze 
fase 3 wordt het deel van de Herenweg tussen Kerklaan 
en Rijnlaan aangepakt. Het werk vindt zowel onder als 
boven de grond plaats. De riolering wordt vervangen 
en de weg krijgt een nieuwe inrichting met vrijliggende  

Omleidingen
 
Auto’s
Het doorgaande verkeer uit noordelijke 
richting wordt omgeleid via de 
Lanckhorstlaan, Heemsteedse Dreef,  
Glipper Dreef en Prinsenlaan. Vanuit 
zuidelijke richting wordt het verkeer al in 
Bennebroek omgeleid.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden langs de 
werkzaamheden geleid. Daarbij moet u er 
rekening mee houden dat het fietsverkeer 
in twee richtingen over één fietspad gaat. 

Buslijn 50
Tijdens de werkzaamheden komen op 
de Herenweg de haltes t.h.v. de Van 
Merlenlaan, Rijnlaan en Kadijk te vervallen. 

fietspaden. Op het kruispunt bij de Rijnlaan komt een 
nieuwe verkeerslichtinstallatie.
Omdat er de komende jaren flink bezuinigd moet 
worden is besloten om het werk van de Herenweg  
fase 4 - het gedeelte Herenweg vanaf de kruising met 
de Rijnlaan tot de grens met Bennebroek - vooralsnog 
niet uit te voeren. 

Informatie
Actuele informatie over de werkzaamheden vindt u 
op www.heemstede.nl " Plannen en projecten " 
Reconstructie Herenweg.
Op www.arriva.nl vindt u actuele informatie over de 
gewijzigde dienstregeling voor de buslijn 50. U kunt 
voor een reisadvies ook kijken op www.9292.nl.

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



Yvonne Ravelli

Beleidsplan  
openbare verlichting 

Team inwoners wint  
Energybattle Heemstede 
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Themabijeenkomst in de week van de liefde:

Kinderen en seks(uele ontwikkeling)

In de raadsvergadering van 31 januari is het 
Beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld. 
In dit document is vastgelegd hoe we omgaan 
met de openbare verlichting in de komende 
periode. Het gaat daarbij vooral om de komende 
vijf jaren, maar er wordt ook gekeken naar de 
periode daarna. 

In het beleidsplan komen onder andere de volgende 
aandachtspunten aan de orde: 
- welke energiebesparing kunnen we realiseren?
- kiezen we nu voor LED of nog even niet?
-  wat kost de vervanging van verouderde masten en 

armaturen in de komende jaren?

Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de raad het 
beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 
vastgesteld. Het beleidsplan treedt op 21 februari 2013 
in werking. Het beleidsplan ligt tot en met 8 mei 2013 
ter inzage op het gemeentehuis en is ook digitaal te 
raadplegen via www.heemstede.nl of op  
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Afgelopen donderdag 7 februari werd 
de uitslag bekend van de ‘Energybattle’, 
een energiebesparingswedstrijd die sinds 
oktober in Heemstede werd gestreden. De 
Energybattle is gewonnen door het team 
inwoners, dat ruim 19% wist te besparen 
op hun energieverbruik! In de Energybattle 
streden drie teams om de eer: naast inwoners 
was er een team van bestuurders/politici en 
een team van gemeentelijke medewerkers. 

De Energybattle is een landelijke energiebesparings-
wedstrijd tussen gemeenten en wordt georganiseerd 
door het Klimaatverbond, waarin provincies, 
gemeenten en waterschappen samenwerken.  
Het doel van de battle was om zoveel mogelijk stroom 
te besparen in de periode tussen de dag van de 
duurzaamheid op 10 oktober en de warme truiendag 
op 8 februari. 

Initiatiefnemer en wethouder duurzaamheid,  

Expositie Luna Meis 
In de maanden februari en maart exposeert Luna 
Meis (ps. Ineke van der Schuit) in de Burgerzaal. Haar 
werk is geïnspireerd op het oude Egypte. Zo zijn 
er schilderijen met ‘oerkoppen’ van onder andere 
Echnaton, Chepren en Toetanchamon te zien.

Expositie Yvonne Ravelli 
In de publiekshal is werk te zien van Yvonne Ravelli. 
Gedurende de maanden februari en maart exposeert 
zij met schilderijen, objecten en sieraden. Haar grote 
passie is het schilderen van paarden in de sport, 
bijvoorbeeld renpaarden.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van 
harte welkom de verschillende exposities te komen 
bewonderen.

Op donderdag 14 februari organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede een 
themabijeenkomst voor ouders. Het thema is 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.  
 

Jur Botter, is erg tevreden over deze actie. “Energie 
besparen is leuk, goed voor het milieu maar zeker 
ook voor de portemonnee. Dit is nu precies wat de 
wedstrijd laat zien.” Hij hoopt dat iedereen nu ook over 
zal gaan tot energiebesparing.
Lees meer op www.heemstede.nl.

Wilt u zich nog aanmelden voor de thema-
bijeenkomst? Dat kan bij Casca, via telefoonnummer: 
(023) 548 38 28 - keuze 1(bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 - 16.00 uur) of via een e-mail naar 
info@casca.nl o.v.v. thema-avond ‘liefde en seksualiteit’. 
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze bijeenkomst.

Handhavingsacties 
gezonken vaartuig  
Heemsteeds Kanaal 
en Ringvaart
In opdracht van het college zijn de volgende 
vaartuigen gelicht:
-  een grijs polyester vaartuig in het Heemsteeds 

Kanaal, ter hoogte van Mozartkade 14;
-  een wit polyester vaartuig met zwarte rubberen rand 

rondom in het zijwater van de Ringvaart, ter hoogte 
van Cort van der Lindenlaan.

De vaartuigen worden tot en met 15 mei 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 
opgehaald, zal het college het vaartuig verkopen, 
vernietigen of om niet overdragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.



24 uur per dag, 7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

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

-  M. Bouya, geboren 19-12-1975, Zandvoortselaan 2A, 
per 4 februari 2013;

-  A. Olivier, geboren 20-08-1939, Haemstedelaan 3A, 
per 7 februari 2013.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingplan
-  Landzichtlaan 54 het uitbreiden van een woonhuis 

op de begane grond en de 1e verdieping 3330 
ontvangen 28 januari 2013

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Cruquiusweg 25 het kappen van 1iep en 1 berk 3325 

ontvangen 24 januari 2013
-  Herenweg 71A-2 het kappen van 1 esdoorn, 4 eiken, 

en 1 populier 3421 
ontvangen 29 januari 2013

-  Lanckhorstlaan 103 het kappen van 1 acacia 3531 
ontvangen 6 februari 2013

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 14 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 aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Raadhuisplein 1 het verbouwen van de zolder 
2012.323

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is 
ontvangen op 22 november 2012.

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

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 7 februari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 37A het plaatsen van lichtreclame 

2012.328

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 8 februari 2013)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Kennemeroord 23 het kappen van 1 kastanjeboom 

3284
-  Ir. Lelylaan 37 het kappen van 3 loofbomen 3293
- Cruquiusweg 25 het kappen van 1 iep en 1 berk
- Crayenestersinggel 20 het kappen van 1 berk 3160
-  Res Novaplein, van Slogterenlaan, Fr. Lehárlaan, 

Vrijheidsdreef, Herenweg-Prinsenlaan, begraafplaats 
het kappen van 5 kastanjebomen, 2 esdoorns, 1 es,  
1 lijsterbes, 1 populier, 1 eik 3259

-  Dr. P. Cuyperslaan 24 het kappen van 1 dennenboom 
3255

- Sportparklaan 33 het kappen van 1 spar 3214
-  Herenweg 76A het kappen van 1 esdoorn en  

1 conifeer 3480
- Lanckhorstlaan 103 het kappen van 1 acacia 3531

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Raadhuisstraat 54 het plaatsen van reclame 3187

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 14 
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 bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

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, 
telefoon14023).

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

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

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

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




