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Programma Werkconferentie Samen Duurzaam 

Een avond over duurzaamheid voor 

ondernemers én inwoners! 

Komt u ook naar de werkconferentie ‘Samen Duurzaam’ 
op woensdag 7 maart vanaf 19.30 uur in het raadhuis 
van de gemeente Heemstede? Tijdens de conferentie 
praten we over het ontwikkelen en toepassen 
van duurzame energieoplossingen. 
Hoe we energiebesparing en kostenbesparing kunnen 
combineren. We zoeken samen met u, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en stichtingen de 
samenwerking op hoe we de leefbaarheid en de 
sociale verbanden kunnen vergroten.

Geïnteresseerd? U kunt zich vóór 28 februari aanmelden 
via gemeente@heemstede.nl onder vermelding van 
‘Samen Duurzaam’. In drie workshops kunt u kennis 
maken met en meepraten over verschillende duurzame 
initiatieven. Geef in uw aanmelding uw eerste en 
tweede keus op voor het volgen van een workshop. 

Het is tijd voor duurzaamheid!
Het gemeentebestuur van Heemstede neemt 
duurzaamheid serieus. 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. 

Meer informatie
Wij zien u graag op woensdagavond 7 maart om 
19.30 uur. Voor informatie kunt u terecht op 
www.heemstede.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met Alan Borg van de gemeente 
Heemstede via telefoonnummer: (023) 548 57 48 of 
via het e-mailadres: aborg@heemstede.nl.

Programma

19.15 uur Ontvangst met koffi  e en thee
19.30 uur Welkomstwoord 
  Pieter van de Stadt, 

loco-burgemeester  
19.35 uur ‘Een wereld te winnen’ 
  Duurzame ontwikkeling en 

economie
 Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER  
19.55 uur  ‘Duurzaam samenwerken en 

verbinden’
  het toekomstperspectief van 

Heemstede 
  Jur Botter, wethouder duurzaamheid
20.00 uur Introductie programma workshops 
  Bert Pannekeet, directeur Milieudienst 

IJmond tevens avondvoorzitter
20.15 uur Workshops 
21.00 uur Kort intermezzo
21.15 uur De groene draad van de avond
 Bert Pannekeet 
21.30 uur Afsluiting 
 Bert Pannekeet en Jur Botter 
21.40 uur Borrel

WORKSHOPS

1) Een betrokken samenleving maak je samen
Bedrijven zetten zich hier vrijwillig voor in. 
Ga tijdens de workshop actief aan de slag, 
om te ervaren hoe eenvoudig dit kan zijn! 
Marijke Aukema van Bedrijf en Samenleving Haarlem 
e.o. met Saskia Post van PostVerkadeGroep

2) Energiebesparing bestaande bouw 
Energiebesparing zichtbaar maken als motivatie 
voor woningverbetering! 
Joram Grünfeld van Elan Wonen

3) Duurzamer ondernemen
Zie de kansen en ontvang praktische tips om energie 
en water te besparen, uw afval een nieuwe toekomst 
te geven, u schoon te vervoeren en duurzaam in 
te kopen. 
Voor de samenleving én uw bedrijf. 
Philippine van der Kleij van de Klankbordgroep 
Duurzaamheid met Willem van Dam van Chocolaterie 
Van Dam, Robert van Houten van Newasco en Isabel 
Merks van Profi le Tyrecenter Merks 

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



Loket Heemstede op eerste plaats landelijke 
Wmo-loket top 100

Havendreef 
Projectontwikkelaar werkt aan nieuw plan

Kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan 
naar verwachting 
eind februari open

Het Loket Heemstede is op de eerste plaats 
geëindigd in de landelijke Wmo-loket top 100 
over 2011. Dit werd donderdag 16 februari 
bekend tijdens een symposium van de Stichting 
Vraagwijzer. Deze stichting houdt elk jaar een 
onderzoek onder de Wmo-loketten in Nederland. 
Bij een Wmo-loket (Wmo = Wet maatschappelijke 
ondersteuning) kunnen mensen met een 
beperking terecht voor diverse voorzieningen 
zoals huishoudelijke hulp, een rolstoel, woon- en 
vervoersvoorzieningen. Bij de totstandkoming 
van de top 100 werd beoordeeld op service, 
bekendheid, organisatiegraad, werkwijze, 
communicatie en samenwerkingsafspraken met 
organisaties. Aan het onderzoek deden ruim 200 
loketten mee. 

Stichting Vraagwijzer houdt elk jaar een onderzoek 
onder de Wmo-loketten in Nederland. Vraagwijzer is 
een stichting, voortgekomen uit de OL2000 visie van 
de overheid waarbij de inrichting van klantvriendelijke 
loketten door overheden voorop stond. Vraagwijzer 
heeft naar ruim 400 gemeenten een vragenlijst 
gestuurd, ruim 200 loketten hebben de vragenlijst 
beantwoord.

Samenwerking en vraaggerichte aanpak
Vooral de samenwerking binnen het loket en de brede 
blik waarmee vragen van klanten worden beantwoord, 
zijn sterke punten van het Loket Heemstede. 
In het Loket Heemstede werken onder regie van de 
gemeente de volgende partijen samen: Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH), Kontext (welzijn 
en maatschappelijke dienstverlening), Zorgbalans, 
Tandem (voorheen Steunpunt Mantelzorg) en de 
gemeente Heemstede.

Wat vooraf ging
Eind 2010/begin 2011 zijn de plannen bekend 
gemaakt voor de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein ‘Havendreef’. De gemeente 
heeft destijds een stedenbouwkundig kader en 
de welstandscriteria voor het gebied opgesteld. 
Hierbinnen heeft de projectontwikkelaar 
Havendreef BV een plan gemaakt. Deze plannen 
hebben ter inzage gelegen en het was mogelijk 
op het ontwerpstedenbouwkundig kader en de 
ontwerpwelstandscriteria te reageren. 

Naar aanleiding van de ingekomen reacties 
en gewijzigde marktomstandigheden, heeft 
Havendreef BV besloten het plan te heroverwegen. 
Het gepresenteerde plan, het ontwerpkader en de 
ontwerpcriteria zijn in de wacht gezet omdat deze 
niet haalbaar meer lijken.

Nieuwe plannen
Afgelopen jaar heeft de projectontwikkelaar 
Havendreef BV gewerkt aan een nieuw plan. 
Hierbij wordt uitgegaan van meer grondgebonden 
woningen. De gemeente heeft met Havendreef BV

Hoewel de werkzaamheden aan de Herenweg 
door de vorst tijdelijk stil lagen, is de 
verwachting dat de planning nog steeds wordt 
gehaald. Dat betekent dat het kruispunt eind 
februari weer open gaat voor alle verkeer. En het 
deel van de Herenweg tussen het kruispunt en 
de gemeentegrens met Haarlem gaat eind maart 
weer open.

Na de afgelopen vorstperiode zijn de werkzaamheden 
rond het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-
Lanckhorstlaan hervat. 

•  Het kruispunt zelf en het gedeelte van de Herenweg 
tussen Lanckhorstlaan en Koediefslaan gaan naar 
verwachting eind februari weer open. De resterende 
werkzaamheden voor dit deel van de Herenweg 
bestaan uit: freeswerk in het asfalt, werkzaamheden 
aan de nieuwe verkeerslichtinstallatie, asfaltering van 
het wegdek en aanbrengen van wegbelijning.

•  Het gedeelte van de Herenweg tussen het kruispunt 
en de gemeentegrens met Haarlem gaat eind maart 
weer open. Hier moet de riolering nog worden 
vervangen, waarna ook hier de weg opnieuw wordt 
ingericht.

De gemeente neemt extra maatregelen om 
de veiligheid te verbeteren. Verkeersregelaars 
zullen fi etsers en voetgangers verwijzen naar de 
omleidingsroutes zodat zij als het werk wordt 
uitgevoerd niet meer door het werkgebied zelf gaan.

afgesproken om enkele nieuwe varianten uit te 
werken. Deze varianten worden samen met het 
oude plan en een door de omwonenden gemaakt 
plan voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. 
De plannen zullen naar verwachting voor de zomer 
behandeld worden. Uiteraard zullen wij u hierover 
tijdig informeren en hiervoor uitnodigen.

Informatie
Voor actuele informatie over het project Havendreef 
verwijzen wij u naar onze gemeentelijke website 
www.heemstede.nl (tabblad ‘plannen en projecten’). 
Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u contact 
opnemen met de heer G. Klaassen van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid (023)  548 57 65 of 
gklaassen@heemstede.nl.

Kenmerkend voor de werkwijze is de brede blik 
waarmee naar de vraag van de klant wordt gekeken. 
De praktijk leert dat klanten met een bepaalde vraag 
naar het loket komen, maar dat hier vaak een andere 
behoefte of vraag achter zit. Door goed door te vragen 
en te kijken naar de situatie waarin een klant zit, kan 
de dienstverlening goed op maat gesneden worden. 
Ook huisbezoeken maken deel uit van de brede 
aanpak van het Loket Heemstede.

Reactie wethouders
De betrokken wethouders Jur Botter en Pieter van 
de Stadt zijn uiteraard blij met de uitkomsten van 
het onderzoek. Jur Botter, betrokken vanuit zijn 
portefeuille Wmo-beleid: “Deze maand bestaat het 
Loket Heemstede precies tien jaar. Deze prijs is een 
mooie kroon op het werk!” 
Pieter van de Stadt, wethouder Sociale Zaken 
constateert: “Al jaren scoort het loket goed in 
onderzoeken en de nummer 1 notering in de Wmo-
loket top 100 onderstreept dit eens te meer.”

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



Subsidiebudget beschikbaar voor 
sportactiviteiten in Heemstede

De aanslag Gemeentelijke belastingen 2012 
is weer in aantocht

Ontwerpbesluit vaststellen 
bodemfunctieklassenkaart 

Wilt u in 2012 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 
jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert 
u een activiteit gericht op de ontwikkeling van 
topsporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in 
aanmerking voor een subsidie van de gemeente 
Heemstede. In totaal is voor genoemde activiteiten in 
2012 een subsidiebudget beschikbaar van € 19.500,-. 

Subsidievoorwaarden
Uw subsidieverzoek dient aan enkele voorwaarden te 
voldoen: 
•  de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in 

de Algemene subsidieverordening Heemstede en de 
Verordening incidentele subsidies sportstimulering. 
Dit houdt onder andere in dat alleen activiteiten 
met een voldoende aantal deelnemers en met een 
aanvullend karakter ten opzichte van uw reguliere 
aanbod voor subsidie in aanmerking kunnen komen. 
De genoemde verordeningen kunt u vinden op onze 
website www.heemstede.nl-Politiek en organisatie-
Regelgeving.

• de activiteit dient in 2012 van start te gaan. 
•  het subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2012 worden 

ingediend.

Eind februari 2012 verzendt het samen-
werkingsverband 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 gemeente-
lijke heffi  ngen vermeld zoals: onroerende 
zaakbelastingen, rioolheffi  ng, afvalstoff en-
heffi  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 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede heeft een bodemfunctieklassenkaart 
van haar beheergebied op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit vastgesteld. 
Het Besluit bodemkwaliteit regelt de toepassing en 
het hergebruik van partijen grond en bagger. De 
bodemfunctieklassenkaart geeft de functie van de 
bodem in een bepaald gebied aan. De functie van de 
bodem is mede bepalend voor welke kwaliteit grond 
en bagger in een gebied mag worden toegepast.

Inzage
De ontwerp-bodemfunctieklassenkaart ligt tijdens 
werkuren van 23 februari tot 5 april 2012 ter inzage bij 
de Milieudienst IJmond en in de hal van het raadhuis.

Zienswijzen
Tot 5 april 2012 kunnen zienswijzen schriftelijk of 
mondeling kenbaar gemaakt worden bij de directeur 
van de Milieudienst IJmond. Voor het mondeling 
kenbaar maken van zienswijzen kan telefonisch een 
afspraak worden gemaakt via het secretariaat van de 
Milieudienst IJmond.

Algemene informatie 
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.

Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
Tot eind februari 2012 is het kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan afgesloten in 
combinatie met het deel van de Herenweg tot en 
met kruising met de Koediefslaan. De Lanckhorstlaan 
is gestremd ter hoogte van de Van Slingelandtlaan. 
De Zandvoortselaan is afgesloten ter hoogte van de 
kruising met de Amaryllislaan.

Tot en met eind maart 2012 is de Herenweg tussen het 
kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan 
en de gemeentegrens met Haarlem afgesloten voor 
alle verkeer. Ook is het kruispunt Adriaan Pauwlaan - 
Herenweg afgesloten voor autoverkeer. Fietsers 
kunnen gewoon gebruik maken 
van de oversteekplaats richting 
de Laan van Rozenburg.

Gedurende de afsluiting van de 
werkvakken zijn diverse omleidings-
routes ingesteld voor  fi etsers, 
auto’s, openbaar vervoer en vracht-
verkeer. Uitgebreide informatie 
over de werkzaamheden vindt u 
op www.heemstede.nl 

Scan de QR-code 

en ga direct naar 

de projectpagina op 

www.heemstede.nl.

Werk aan de weg

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.

 
Subsidiebudget
Als het beschikbare budget van € 19.500,- 
onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, 
zal het college van burgemeester en wethouders 
een rangorde in de aanvragen aanbrengen. Bij de 
opstelling hiervan wordt in ieder geval gestreefd naar 
een evenwichtige verdeling tussen de verschillende 
doelgroepen waarop de Verordening incidentele 
subsidies sportstimulering zich richt. Tevens zal in dat 
geval geen prioriteit worden gegeven aan activiteiten 
waaraan in een eerder subsidiejaar door het college 
van burgemeester en wethouders al subsidie is 
verstrekt. 

Informatie
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van de 
afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 79 of via 
de e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u 
ook een aanvraagformulier verkrijgen.



Uittreksel bevolkings register (GBA)?
www.heemstede.nl

Verordening Winkeltijden Heemstede (rectifi catie)

Verordening Winkeltijden Heemstede 

Door het college van burgemeester en wethouders is, 
op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden 
Heemstede, besloten de zon- en feestdagen
- 9 april 2012 
- 17, 20 en 28 mei 2012 

- 11, 18 en 25 november 2012 
- 2, 9, 16, 23 en 30 december 2012
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het 
publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Binnenweg/
Raadhuisstraat’ open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon-
nummer (023) 548 56 07.

Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten de zondagen:
- 22 april 2012 
- 3 juni 2012 

- 2 en 23 december 2012
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het 
publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Jan van 
Goyenstraat’ open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon-
nummer (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Vrijheidsdreef het vervangen van drie bruggen 
2012.040
ontvangen 10 februari 2012
Beethovenlaan 35 het plaatsen van een overkapping 
voor fi etsen 2012.013
ontvangen 5 januari 2012
Frederik van Eedenplein 9 + 11 het vergroten van een 
dakkapel op het achtergeveldakvlak bij 2 woonhuizen 
2012.041 
ontvangen 6 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen
Cruquiusweg 37 inpandige constructieve wijzigingen 
t.b.v. een automobielbedrijf en een kringloopwinkel, 
een deel van het pand slopen 2012.049 
ontvangen 17 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan en slopen
Anna Blamanlaan 1 het uitbreiden van een woonhuis 
en slopen garage 2011.039
ontvangen 8 februari 2012
     
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
Blekersvaartweg 9 het wijzigen van de bestemming 
kantoor naar kantoor met praktijkruimte voor een 
tandtechnisch bedrijf 2012.043 
ontvangen 14 februari 2012

Johannes Vermeerstraat 35A het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.042
ontvangen 9 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
t.h.v. Herenweg 121A het kappen van een beuk 
2012.044
ontvangen 9 februari 2012
Van Merlenlaan 4 het kappen van een tsuga en 
herplanten van een beuk of een eik 2012.038
ontvangen 8 februari 2012
Zandvoorter Allee 22 het kappen van een 
paardekastanje 2012.036
ontvangen 6 februari 2012
Crayenestersingel 37 het kappen van 3 bomen 
2012.035
ontvangen 6 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de tijdelijke 
huisvesting Noordkop 2012.037
ontvangen 6 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor slopen
Glipperdreef 50 het verwijderen van asbest 2012.046
ontvangen 14 februari 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 23 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 17 februari 2012)

Omgevingsvergunning voor kappen
Orchideeënlaan 8 het kappen van 2 coniferen en 1 
krentenboom 2012.030
Sportparklaan 19 het kappen van een beuk 2012.031
Voorweg 47 het kappen van 2 dennen en een conifeer 
2012.028

Omgevingsvergunning voor slopen 
Zandvaartkade 11 het verwijderen van asbest 
2012.032

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 23 
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’.



Omgevingsvergunning bloemenkiosk aan het Adriaan van 
Ostadeplein

Nieuwe Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor 
alarmopvolging gebouwen

Uitschrijving GBA

Bekendmaking
Ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 
2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat met 
ingang van donderdag 23 februari 2012 gedurende 
zes weken ter inzage ligt de op 14 februari 2012 
verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 
een bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein en 
het afwijken van het bestemmingsplan. 
IDN: NL.IMRO.0397.OVadriaanvanostade-0201.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.nl/
bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Ook liggen de stukken gedurende bovengenoemde 
termijn ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Indienen van beroep 
Degenen, die tijdig hun zienswijze bij het college naar 
voren hebben ingebracht en belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten in een 
eerder stadium geen zienswijze naar voren te hebben 
gebracht, kunnen van vrijdag 24 februari 2012 tot 
en met donderdag 5 april 2012 beroep indienen. Dit 
kan bij de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en in 
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener 
- dagtekening 
-  omschrijving van het besluit waartegen het beroep 

zich richt 
- de gronden van beroep

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd. Als er beroep wordt ingesteld, 
dan kan tevens een verzoek om een voorlopige 
voorziening (schorsing) worden ingediend bij de 
sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem, 
wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de 
betrokken belangen, vereist. 

Inwerkingtreding 
De besluiten treedt in werking daags na afl oop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem. 
Voor nadere informatie over het besluit kunt u zich tot 
mevrouw M. Möller (023) 548 58 70 wenden.

Bij besluit van 8 februari 2012 heeft de 
gemeentesecretaris de Regeling bereikbaarheid en 
beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen 
vastgesteld. De Regeling geldt voor medewerkers die 
in opdracht van hun leidinggevende werkzaamheden 

uitvoeren voor alarmopvolging voor de gemeentelijke 
gebouwen.
De Regeling treedt met ingang van 1 januari 2012 met 
terugwerkende kracht in werking. De Regeling ligt 
gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

De Regeling is na de inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en 
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

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 persoon
per 14-02-2012 met onbekende bestemming uit te 
schrijven:

• R.F. Marlissa, geboren 02-04-1964, Overijssellaan 239

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 (023) 548 58 68.

Verkeersbesluit(en)
•  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de woning Meijerslaan 384 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner (verzonden 16 februari 2012).

 

Het besluit ligt vanaf 23 februari 2012 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 te Haarlem. Bij het indienen 
van een verzoek om voorlopige voorziening moeten 
griffi  erechten 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

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

Dolhuys stelt ‘Puberbrein’ 
open in vakantie
Regio - Tijdens de voorjaarsva-
kantie zal museum Het Dolhuys 
ook de deuren van De Bovenka-
mer voor het grote publiek ope-
nen. De Bovenkamer is een edu-
catief programma over het pube-
rende brein dat door de weeks 
alleen is geopend voor middel-
bare scholieren. In de voorjaars-
vakantie kunnen ook ouders met 
pubers op ontdekkingstocht door 
het puberende brein. Op een in-
teractieve manier leren zij hoe 
hun brein werkt en dat van de 

ander. In het speciaal ontworpen 
‘Breinlab’ kunnen pubers hun 
persoonlijkheid testen. De Bo-
venkamer is tijdens de voorjaars-
vakantie geopend van dinsdag 
28 februari tot en met zaterdag 
3 maart. Ieder uur zijn er extra 
rondleidingen, om 13.00, 14.00. 
15.00 en 16.00 uur. Op de zonda-
gen in de vakantie, 26 februari en 
4 maart, is er om 14.00 uur een 
open rondleiding door De Bo-
venkamer. Meer info: www.het-
dolhuys.nl/De-Bovenkamer.

Cursussen Indiase en Siciliaanse keuken
Heemstede - Bij Casca starten 
op 6 maart twee kookcursus-
sen: de Indiase en de Siciliaan-
se keuken. In de Indiase keuken 
wordt veel gebruik gemaakt van 
verschillende soorten rijst, gra-
nen, aardappelen, groenten en 
specerijen en verse kruiden die 
tot garam masala’s (kerriemeng-

sels) gemalen worden. Curries, 
tandoori’s, tikka’s en kofta’s die 
met rijst, roti of met vers brood 
gegeten worden, zijn bekende 
Indiase gerechten. De gebruiken 
van de verschillende godsdien-
sten in India hebben een gro-
te invloed op de Indiase keuken. 
Hindoes eten geen rundvlees, 

moslims eten geen varkensvlees. 
Veel Indiase gerechten zijn daar-
om vegetarisch.
De cursus Indiase keuken start 
op dinsdag 6 maart van 9 tot 12 
uur. 
De Siciliaanse keuken wordt al 
langere tijd beschouwd als de 
basiskeuken van Europa. Het 
is een van  de oudste en meest 
gevarieerde en gerespecteerde 
keukens. Exotische Arabische 
specerijen, zachte verse ricot-
ta, pasta met sterke lokale sma-
ken, beroemde desserts en een 
overdaad aan verse vis, sinaas-
appels, limoenen en pistache-
nootjes. De Siciliaanse keuken is 
rijk aan heerlijke hartige gerech-
ten waar ook de zoete smaak erg 
aanwezig is, een herinnering aan 
de Arabische overheersing van 
Sicilië. 
De cursus Siciliaanse keuken 
start op dinsdag 6 maart van 
19.30 tot 22.30 uur. Beide cur-
sussen worden gegeven bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur via. 023-5483828-1.

Mozaï ek
Heemstede - Gekleurde te-
gels, servies, glimmers en stuk-
jes spiegel kunnen worden toe-
gepast in het maken van moza-
iekwerk. Je kunt kiezen uit het 
plakken rondom een spiegel, 
een schaal of een huisnummer. 
Het mozaïek is geïnspireerd op 
de kunstenaar Antoni Gaudi. In 
de cursus van 5 lessen die Cas-
ca organiseert is aandacht voor 

het knippen met de mozaïektang 
en het snijden met de tegelma-
chine. Aan het eind kies je zelf 
de gekleurde voeg die het werk-
stuk bijzonder maakt. Materiaal-
kosten vanaf 15 euro. De cursus 
start op donderdag 8 maart van 
20.00 tot 22.30 uur bij Casca in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Opgeven kan telefonisch 
op werkdagen tussen 9 en 12 uur 
via 023-5483828-1.




