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Afspraak maken = niet wachten!
Vanaf 1 maart werkt de gemeente in de middag op afspraak 

Reconstructie Herenweg 

‘s Morgens verandert er niets, maar ’s middags vanaf 
13.00 uur kunt u alléén nog op afspraak langskomen 
voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Als u 
een afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer het u 
uitkomt en wordt u direct geholpen op het afgesproken 
tijdstip. Snel en makkelijk dus!

Hoe maakt u een afspraak?
Dat gaat heel eenvoudig:
-  U gaat naar onze website www.heemstede.nl en kiest 

rechts in het scherm voor de optie ‘Ik wil een afspraak 
maken’ (vanaf 1 maart beschikbaar).

-  U kiest vervolgens het onderwerp waarvoor u langs 
wilt komen en u kiest een datum en tijdstip. 

-  U krijgt een e-mail met een bevestiging van de 
afspraak. 

-  U gaat op het afgesproken tijdstip naar de 
Publieksbalie in het gemeentehuis en u wordt direct 
geholpen. 

U kunt overigens ook telefonisch een afspraak maken 
via het algemene telefoonnummer: 14 023.

Afgelopen maandag 18 februari is de reconstructie 
van de Herenweg fase 3 van start gegaan. Het deel 
van de Herenweg tussen de rotonde Kerklaan tot en 
met het kruispunt Van Merlenlaan/Herenweg is vanaf 

In de ochtend en donderdagavond vrije 
inloop
In de ochtend (tot 13.00 uur) en tijdens onze avond-
openstelling op donderdagavond (vanaf 17.00 uur)  
kunt u gewoon vrij inlopen in de publiekshal.

Online aanvragen
Voor uittreksels uit het bevolkingsregister (GBA) of uit de 
burgerlijke stand hoeft u de deur niet uit, want deze kunt 
u direct aanvragen vanaf www.heemstede.nl en per post 
thuis ontvangen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven 
van een verhuizing, ook dat kunt u gemakkelijk vanuit 
huis regelen.

dan ongeveer acht weken afgesloten voor alle verkeer. 
Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden 
op www.heemstede.nlgPlannen en projecteng 
Reconstructie Herenweg.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van  
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste 
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in 
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

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



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Subsidies voor sport-
stimulering en  
archeologie 2013

Training voor kinderen van  
gescheiden ouders 

Archeologie
Wilt u iets in Heemstede op het gebied van 
archeologie ondernemen? Mogelijk komt uw initiatief 
in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. De 
gemeente Heemstede heeft voor lokale educatieve 
activiteiten gericht op archeologie een budget 
beschikbaar van maximaal € 3.500. De aanvragen 
voor dit budget worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst.
 
Sportstimulering
Of wilt u in 2013 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 deze activiteiten in 2013 
een subsidiebudget beschikbaar van € 27.500. Uw 
verzoek hiervoor moet u vóór 1 mei 2013 indienen.
 
Wilt u meer weten over de subsidies  
en voorwaarden?
Kijk op www.heemstede.nl, Over Heemstede, 
Subsidies. Hier kunt u ook een aanvraagformulier 
verkrijgen. Of neem contact op met de heer Koen 
Siegrest van de afdeling Welzijnszaken,  
tel. (023) 548 56 79 of e-mail ksiegrest@heemstede.nl.

“Na onze scheiding wilde ik mijn kinderen de 
kans geven hun emoties te verwerken. Ook om te 
voorkomen dat ze op latere leeftijd nog problemen 
zouden krijgen door onze scheiding. KIES had een 
hele positieve insteek. Mijn kinderen hebben er veel 
aan gehad hun ei buitenshuis kwijt te kunnen en 
herkenning te vinden bij andere kinderen” - Marlies, 
moeder van Jesse (11) en Sanne (9).

Op woensdag 13 maart 2013 start in 
Heemstede de KIES training. KIES (Kinderen 
In een Echtscheidings Situatie) is een spel- 
en praatgroep voor kinderen, gericht op 
het verwerken van de scheiding. Soms is de 
scheiding net uitgesproken, soms is dat al een 
aantal jaren geleden gebeurd. De training is 
voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar 
en 8 t/m 12 jaar. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 
die op dat moment spelen. Voor ouders is 
er vooraf een informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst.

De training vindt plaats in het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede. Jaarlijks worden meerdere 

KIES trainingen georganiseerd. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Heeft u nog vragen of wilt 
u uw kind aanmelden, neem dan contact op met 
Francien Degewij, KIES-coach van Kontext. U kunt haar 
telefonisch bereiken op 06-44327513 of via e-mail 
fdegewij@kontext.nl. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze training of heeft u een 
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede. Voor meer informatie en de 
openingstijden zijn te vinden op www.cjgheemstede.nl. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Jacob van Campenstraat 43 het plaatsen van een 

opbouw op het achtergeveldakvlak en dakkapel 
op het voorgeveldakvlak 3483 
ontvangen 4 februari 2013

-  Jacob van Campenstraat 49 het plaatsen van een 
opbouw op het achtergeveldakvlak en dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 3489 
ontvangen 4 februari 2013

-  Jacob van Campenstraat 45 het plaatsen van een 
opbouw op het achtergeveldakvlak en dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 3520  
ontvangen 4 februari 2013

Omgevingsvergunning voor bouwen (RECTIFICATIE)
-  Landzichtlaan 45 in plaats van Landzichtlaan 54 het 

uitbreiden van een woonhuis 3330 
ontvangen 28 januari 2013 

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Jan Steenlaan 12 het kappen van een den 3488 

ontvangen 4 februari 2012

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

De aanvragen liggen vanaf 21 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.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 15 februari 2013)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Tooropkade 9 het snoeien van een kastanjeboom en 

kappen thuja 3405
-  Manpadslaan 18 het kappen van een treurwilg en 

een naaldboom 3343
-  Timorstraat 56 het kappen van een berk en een 

conifeer 3310
-  Jan Steenlaan 12 het kappen van een den 3488

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21 
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’.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte 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



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

Gezonken vaartuigen: 
Leidsevaart, Heemsteeds Kanaal, Glipper Zandvaart en Houtvaart

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
gezonken vaartuigen aangetroffen:
 
-  Witte polyester boot van merk Quicksilver in de 

Leidsevaart ter hoogte van Asterkade 19;
-  Stalen vaartuig met 4 houten zitbanken in het 

Heemsteeds Kanaal ter hoogte van de Mozartkade in 
de bocht van de Joh. Verhulstlaan;

-  Vaartuig in de Glipper Zandvaart ter hoogte van 
Patrijzenlaan 11;

-  Stalen vaartuig met 3 houten banken in de Houtvaart 
ter hoogte van Vondelkade 30.

Vaartuigen zonder melding in gemeentelijke haven * herhaald verzoek

Agenda’s

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
vaartuigen aangetroffen in de gemeentelijke haven:
-  witte kajuitjacht, lengte 8 meter, ter hoogte van 

Industrieweg 7,
- vaartuig, zinkende, ter hoogte van Industrieweg 14.

De gezagvoerders van deze vaartuigen die een 
ligplaats innemen in de gemeentelijke haven moeten 
zich binnen 24 uur na aankomst melden (artikel 8, 
eerste lid Verordening op het gebruik van openbare 
havens en binnenwateren).

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 februari 
a.s. 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 28 februari 2013 
- Vragenuur

Bespreekpunten
-  Gemeenschappelijke regeling 

werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) 

- Vaststelling Nota duurzaamheid 2012-2016 
-  Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland
Hamerpunten
-  Intrekken Verordening investeringssubsidies 

toegankelijkheid accommodaties 2009 

De gezagvoerders van deze vaartuigen worden 
dringend verzocht zich per direct te melden bij 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Indien de gezagvoerders van bovengenoemde 
vaartuigen zich niet uiterlijk 6 maart 2013 hebben 
gemeld bij bureau Handhaving noch met hun 
vaartuig uit Heemstede zijn vertrokken, wordt het 
vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan weggesleept 
en voor een periode van 13 weken opgeslagen bij de 
bewaarhaven te Amsterdam.  

-  De wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid 
SZW-wetgeving

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 28 februari 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

Binnen die periode kan de gezagvoerder zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten, 
waaronder taxatie-, sleep- en opslagkosten. 

* Dit is een herhaald verzoek. Na het vorige verzoek 
lag er ijs in de haven. Hierdoor werd het vertrek met 
de vaartuigen gehinderd.

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

20.00 uur  bezwaar tegen een verkeersbesluit m.b.t. 
het instellen van een parkeerverbod 
op de oostzijde van de Nijverheidsweg 
- openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen een afwijzing m.b.t. 
een aanvraag tot vergoeding van 
tandartskosten- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
aanvraag om uitkering op grond van de 
WWB - niet openbaar - 

 
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve 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.

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een 
gezonken vaartuig is verplicht het zinken te melden 
bij het college of de politie én er voor te zorgen het 
gezonken vaartuig binnen de door het college te 
stellen termijn uit het water te verwijderen (artikel 17 
Verordening op het gebruik van openbare havens en 
binnenwateren).

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 6 maart 2013 de gelegenheid om te 
zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan 
wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen 
deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is 

verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht van het 
college gelicht (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

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

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 raadsgriffie, 
tel. (023) 548 56 46 of  
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



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




