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Stem mee op ontwerp kunstbank Binnenweg 

Kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan open 

De gemeente Heemstede daagde vorig najaar 
beeldend kunstenaars uit mee te denken over een 
bijzondere uitstraling voor een kunstbank op de 
Binnenweg. Zo’n 13 kunstenaars uit Heemstede en 
omgeving stuurden hun recent vervaardigd werk naar 
de gemeente. Uit de inzendingen zijn drie kunstenaars 
geselecteerd die vervolgens een schetsontwerp voor 
de bank hebben gemaakt. Hieruit wordt het defi nitieve 
ontwerp gekozen.

Oordeel zelf
Welk ontwerp spreekt u het meest aan? Uw 
oordeel wordt als advies meegenomen door 
een selectiecommissie onder auspiciën van 

Vanaf donderdag 1 maart kan verkeer weer 
gebruikmaken van het kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan in Heemstede. 
In de nacht van woensdag op donderdag wordt 
hier het werk afgerond en gaat het kruispunt weer 
open voor alle verkeer. Verkeer tussen Zandvoort 
en Hoofddorp hoeft dus niet meer om te rijden. 
De verbinding van de Zandvoortselaan naar de 
Herenweg via de Willem Klooslaan wordt dan 
weer afgesloten voor autoverkeer.
 
Het deel van de Herenweg tussen het kruispunt met de 
Zandvoortselaan en de gemeentegrens met Haarlem 
blijft volgens planning nog afgesloten tot eind maart 
2012. De omleiding voor dit deel van de Herenweg blijft 
dus in stand.

Openbaar vervoer
De Connexxion-bussen van lijn 4 en 7 gaan vanaf 
donderdag 1 maart weer volgens de normale 
dienstregeling rijden. 
Voor lijn 50 en 51 blijft de omleiding gelden. De 
bushaltes van deze lijnen op de Herenweg tussen 
Wagenweg en Van Merlenlaan blijven tot eind maart 

Inloopochtend burgemeester 9 maart 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. 
De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 9 maart 
van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus 
zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen 
met de burgemeester 
over ontwikkelingen in 
Heemstede. 

Ga naar www.heemstede.nl/

over-heemstede/kunst-en-cultuur/

beeldende-kunst/ of scan de QR-code 

op uw smartphone.

buiten gebruik. Reizigers kunnen opstappen bij één van 
de haltes op de Heemsteedse Dreef of de tijdelijke halte 
op de kruising Herenweg – Van Merlenlaan.

Planning gehaald ondanks vorst
In de opdrachtverlening aan uitvoerder KWS heeft 
de gemeente Heemstede een stimulans ingebouwd 
om de planning te halen en zo mogelijk te verkorten. 
Hierdoor is de oorspronkelijke planning om het 
kruispunt eind februari weer open te stellen gehaald, 
ondanks dat het werk tijdens de vorstperiode ruim twee 
weken stil lag.

Cultuurcompagnie Noord-Holland dat uiteindelijk 
het winnende ontwerp zal selecteren. Het winnende 
ontwerp wordt door de fi rma Tomaello, in samenspraak 
met de kunstenaar, verwerkt in het bestaande 
zitelement. U kunt tot 22 maart uw stem uitbrengen. 
De realisatie van het zitelement staat gepland voor de 
zomervakantie 2012. 

De Vier Seizoenenbank 
Sytske van Gilse 

De Bloemenbank 
Arthur Reinders Folmer 

Signal to space 
Monaa van Vlijmen 

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



Werkconferentie ‘Samen Duurzaam’ 
Een avond over duurzaamheid voor ondernemers én inwoners!

Nog geen nieuws over Wilhelminaplein 

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 tot 6 maart 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. 
Meer over de workshops vindt u op 
www.heemstede.nl. 

Het is alweer enige tijd stil rondom de plannen 
voor het Wilhelminaplein en omgeving. 
In 2010 is de ontwikkeling van het plein tijdelijk 
stilgezet. De aanleiding voor dit besluit is de 
situatie van de voormalige -nu leegstaande- 
Pandahof. Wat de eigenaar met dit pand gaat 
doen is zo bepalend voor de inrichting van het 
plein, dat is besloten eerst deze ontwikkeling af 
te wachten.

De vorige en huidige eigenaar van de voormalige 
Pandahof hadden plannen hier opnieuw een 
horecavoorziening te vestigen, maar de actuele 
situatie is dat het pand waarschijnlijk weer in de 
verkoop gaat. De gemeente wacht de plannen van 
een nieuwe eigenaar af. Zodra een nieuw plan bekend 
is, zal de gemeente een besluit nemen over het al dan 
niet meewerken hieraan en over het opnieuw starten 
van de herinrichting van het Wilhelminaplein.
Nu de voormalige Pandahof al geruime tijd leegstaat 

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

 1.  Een betrokken samenleving maak je 

samen

 2. Energiebesparing bestaande bouw 

 3. Duurzamer ondernemen

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

Wij zien u graag op woensdagavond 7 maart om 
19.30 uur. Voor informatie kunt u terecht op
 www.heemstede.nl. 

Workshop ‘Leren luisteren’ 
op woensdag 21 maart 
Voor ouders met kinderen in de 

leeftijd van 0-4 jaar

Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben 2 en 
ik zeg nee!” wel. Vrijwel alle ouders doorlopen de 
fase waarop hun kind(eren) niet luisteren. Het is 
normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar 
ze moeten ook leren om te gehoorzamen. Tijdens 
de workshop komt aan bod waarom kinderen 
niet doen wat hen gezegd wordt, hoe u kunt 
omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren, 
hoe we grenzen kunnen stellen en kinderen op 
een positieve manier leren mee te werken.

De workshop ‘leren luisteren’ duurt twee uur. Het 
is een interactieve bijeenkomst voor een groep 
van ongeveer 12 ouders. De presentatie van de 
workshopleider wordt afgewisseld met fi lmpjes en 
oefeningen met andere deelnemers. U krijgt een eigen 
werkboek met achtergrondinformatie over het thema 
en oefeningen. Aan het eind van de workshop heeft 
u een eigen opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen 
thuis in de praktijk kunt toepassen.

Heeft u interesse in deze workshop? Meldt u zich dan 
aan via e-mail: cjg@heemstede.nl of bel naar 
(023) 529 19 14. De workshop vindt plaats op 
woensdag 21 maart van 19.30 tot 21.30 uur op de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop. 

De workshop ‘leren luisteren’ gaat uit van de methode 
positief opvoeden. Kijk voor meer informatie op 
www.positiefopvoeden.nl.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze workshop of heeft u 
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden 
en opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder 
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak 
langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn geen 
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

en niet gebruikt wordt, is de kans aanwezig dat 
de onderhoudstoestand van het gebouw verder 
verslechtert. De gemeente houdt de staat van het 
pand daarom in de gaten en zal er op toezien dat er 
geen onherstelbare schade optreedt aan het pand en 
er geen gevaarlijke situatie ontstaat voor de buurt.



Het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw 
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij. 
van 08.30 tot 13.00 uur.

Afsluiting Van den Eijndekade Op donderdag 1 maart 
en vrijdag 2 maart is de Van den Eijndekade tussen 
07.30 en 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Joulz 
maakt dan water- en elektra-aansluitingen voor de 
nieuwe woningen in het bouwplan Watertoren/
Privilege. Dit betekent dat deze woonwijk en de 
bedrijven/instellingen aan de Nijverheidsweg, 
Industrieweg en Cruquiusweg op die dagen alleen te 
bereiken zijn via de Cruquiusweg.

Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
Vanaf donderdag 1 maart is het kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan weer open voor alle 
verkeer. 
Het gedeelte van de Herenweg tussen het kruispunt 
Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan en 
de gemeentegrens met Haarlem blijft vanwege 
rioleringswerkzaamheden afgesloten tot eind 
maart 2012. Gedurende de afsluiting zijn diverse 
omleidingsroutes ingesteld.

Fietspaden Cruquiusbrug Tot 8 maart voert de 
Provincie Noord Holland onderhoud uit aan de 
Cruquiusbruggen. Het onderhoud vindt in 2 fasen 
plaats waarbij telkens een van beide fi etspaden wordt 
afgesloten. Vanaf de kruising Cruquiusweg-Javalaan 
staan omleidingsroutes met bebording aangegeven.

Werk aan de wegBurgernet werkt! 
Meisjes Heemstede terecht door Burgernetactie

In december identiteitskaart aangevraagd? 

Dankzij de inzet van Burgernet zijn op 22 
februari jl. twee meisjes van 4 en 6 jaar oud 
uit Heemstede, die korte tijd daarvoor vermist 
waren, door de politie teruggevonden. 

De meisjes waren in de omgeving van de 
Heemsteedse Dreef voor het laatst gezien. Door 
middel van een Burgernetactie werd aan meer dan 
700 deelnemers in dat gebied gevraagd uit te kijken 
naar de twee. Er kwamen meerdere meldingen bij de 
politie binnen dat de meisjes waren gezien. Dezelfde 
dag zijn de meisjes door agenten gevonden.

Daarom Burgernet!
De gemeente en politie werken dagelijks aan de 
veiligheid op straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook 
al veel doen om uw leefomgeving prettig en veilig te 
houden. Door Burgernet kan de gemeente en politie 
nog beter met u samenwerken.

Melding via telefoon
Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de 
gemeente. De centralist van de politiemeldkamer start, 
na een melding, een Burgernetactie op. Deelnemers 
krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per SMS. Als deelnemer 
van Burgernet kunt u dan helpen bij het zoeken 
van bijvoorbeeld een vermist kind. Maar ook bij het 
oplossen van een misdrijf. En bij een hartstilstand kunt 
u alvast eerste hulp verlenen.

Als gevolg van het fors duurder worden van de 
identiteitskaart voor kinderen per 1 januari 2012 zijn 
er in de laatste weken van december in het gehele 
land heel veel identiteitskaarten aangevraagd. Heeft 
u ook een identiteitskaart aangevraagd, dan is u 
verteld dat de productie hiervan meerdere weken in 
beslag zou nemen. Inmiddels zijn alle aangevraagde 
identiteitskaarten binnen gekomen.
Wij verzoeken u de identiteitskaart zo spoedig 
mogelijk af te halen. 

Bij een crisis
In een crisis situatie, zoals bij een gifwolk, krijgt u als 
deelnemer van Burgernet hierover informatie wat 
te doen. Daarom is het zo belangrijk dat heel veel 
mensen aan Burgernet gaan deelnemen. Door uw 
ogen en oren te gebruiken kunt u direct helpen 
om uw leefomgeving veiliger te maken. Dat kan 
eenvoudig vanuit huis, op straat of vanaf uw werkplek.

Meer weten en deelnemen?
Ga naar www.burgernetkennemerland.nl en meld u 
aan als Burgernetdeelnemer.

Niet vergeten
Uw kind moet hierbij aanwezig zijn. Vergeet u ook niet 
de eventueel oude identiteitskaart en/of het eventueel 
verlopen paspoort van uw kind mee te nemen bij het 
afhalen? 

Loket Heemstede is 
er voor u!



Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Koediefslaan 10 het vergroten van een dakkapel op 
het voorgevel- en achtergeveldakvlak 2012.046
ontvangen 14 februari 2012
Bronsteeweg 22 het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak 2012.048
ontvangen 14 februari 2012
Cloosterweg 21 het verhogen van het zijgeveldakvlak 
2012.051
ontvangen 17 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
Adriaan Pauwlaan 8A het kappen van een hagebeuk 
2012.045
ontvangen 13 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken  
bestemmingsplan en het verstoren van een 
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze 
aantasten)
Marisplein 5 het plaatsen van een toegangshek bij de 
oprit van het verenigingsgebouw van de KR&ZV ‘het 
Spaarne’ 2012.050
ontvangen 17 februari 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 1 maart 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). 

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunning

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:

J.H. Weissenbruchweg 15 het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.033
ontvangen 31 januari 2012
Blekersvaartweg 9 wijzigen van 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 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 waardoor de reguliere 
beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. Door 
dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken vanaf 
ontvangst van de aanvraag. 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie : ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunning

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:

Javalaan 30 wijzigen bestemming bloemenkiosk naar 
een makelaarskantoor 2012.019

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

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

J.H. Weissenbruchweg 15 het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.033
Blekersvaartweg 9 wijzigen van bestemming 
kantoor naar kantoor met praktijkruimte voor een 
tandtechnisch bedrijf 2012.043
Johannes Vermeerstraat 35A het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.042

De verzoeken liggen vanaf 1 maart 2012 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. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

Javalaan 30 wijzigen bestemming bloemenkiosk naar 
een makelaarskantoor 2012.019

Het verzoek ligt vanaf 1 maart 2012 gedurende 2 
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. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 21 februari 2012)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 37 inpandige constructieve wijzigingen 
t.b.v. een automobielbedrijf en een kringloopwinkel 
2012.049

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 24 februari 2012)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Heemsteedse Dreef 84 het uitbreiden van de 
badkamer op de eerste verdieping 2011.341
Maaslaan 21 het vergroten van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.024

Omgevingsvergunning voor kappen 
Van Merlenlaan 4 het kappen van een tsuga en 
herplanten van een eik of beuk 2012.038
Zandvoorter Allee 22 het kappen van een 
paardekastanje 2012.036
Crayenestersingel 37 het kappen van 3 bomen 2012.034

Omgevingsvergunning voor slopen 
Glipper Dreef 50 het verwijderen van asbest 2012.047

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 
1 maart 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’.

Rectificatie Verkeersbesluit(en)
•   Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de woning Meijerslaan 382 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (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. 



Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.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:

•  G.J. Janzen, geboren 01-02-1966, Havenstraat 4 A per 
16-02-2012

•  L.H. McKelvie, geboren 21-07-1989, Spoorzichtlaan 12 
per 20-02-2012

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 (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 08-02-2012 met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

•  C.A. McCrudden, geboren 18-01-1989, 
Orchideeënlaan 23

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

Raadsbesluiten 23 februari 2012
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1.  Vaststellen raadsagenda raadsvergadering 
23 februari 2012

GroenLinks dient een motie in inzake het 
kinderpardon. De motie wordt aan de agenda 
toegevoegd onder punt 7.
De agenda wordt aldus vastgesteld.

2. Vragenuur 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur

3. Instemmen verlenen subsidie Stichting CASCA 2012
PvdA, HBB en GroenLinks dienen een amendement in 
waarvan het besluit luidt:

“Ten behoeve van het verlenen van een 
budgetsubsidie voor de uitvoering van sociaalcultureel 
werk in Heemstede en voor het vrijwilligerswerk 
in Heemstede in de periode 1januari 2012 t/m 31 
december 2013 een krediet beschikbaar te stellen, 
waarbij voor het jaar2012 een bedrag beschikbaar 
wordt gesteld van € 811.468 en voor 2013 een bedrag 
beschikbaar wordt gesteld van €787.696,- (exclusief 
van toepassing zijnde indexering). Wij stellen u voor 
in te stemmen met het verlenen door ons college van 
een budgetsubsidie aan de Stichting CASCA onder de 
verplichtingen en voorwaarden zoals opgenomen in 
de bij dit besluit gevoegde beschikking.”

Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen 
voor (PvdA, HBB, GL) en 14 stemmen tegen (VVD, CDA, 
D66)

De raad besluit 
in te stemmen met het door college van B&W verlenen 
van een subsidie aan de Stichting CASCA voor de 
uitvoering van sociaal-cultureel werk in Heemstede 
en voor het vrijwilligerswerk in Heemstede in de 
periode 1 januari t/m 31 december 2012 onder de 
verplichtingen en voorwaarden zoals opgenomen in 
de bij dit besluit gevoegde beschikking, waarbij een 
bedrag beschikbaar wordt gesteld van € 811.468,-. 

Het besluit wordt unaniem vastgesteld.

4.  Correctie van een verschrijving in het besluit tot 
vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin’.

De raad besluit
In het raadsbesluit van 26 januari 2012 met nummer 
549191 de verschrijving  NL.IMRO.0397.BPslottuin-020 
te corrigeren tot NL.IMRO.0397.BPslottuin-0201.
Het besluit wordt zonder beraadslaging unaniem 
vastgesteld.

5.  Vaststelling Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Heemstede 2012

De raad besluit
De Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Heemstede 2012 vast te stellen onder intrekking 
van de Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Heemstede 2008.
Het besluit wordt zonder beraadslaging unaniem 
vastgesteld.

6.  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
23 februari 2012

De afhandeling van alle ingekomen stukken wordt 
vastgesteld conform de voorstellen van de griffi  er, 
met uitzondering van brief #7 van Vluchtelingenwerk 
Nederland. Deze brief wordt geagendeerd in de 
vergadering van de commissie Samenleving.

7. Motie Kinderpardon
De gemeenteraad verzoekt het College bij de minister 
van Immigratie en Asiel aan te dringen op een 
kinderpardon.

De motie wordt aangenomen met 11 stemmen voor 
(GroenLinks, PvdA, D66, HBB) en 10 stemmen tegen 
(VVD, CDA).

Wat verder ter tafel komt
Mw Brouwers (VVD) over de kruising Camplaan- 
Valkenburgerlaan.
Mw Brummer (VVD) over artikel I-padgebruik en over 
afsluiten Geniebrug voor auto’s
Dhr van Zon (D66) over uitnodigingen voor een 
raadsmarkt over het sociale domein
Mw vd Have (HBB) met dank voor attenties na 
geboorte zoon
Mw Ruitenberg (PvdA) met felicitaties voor nr-1 positie 
WMO-loket Heemstede
Dhr Albers (VVD) over handhaving in niet ingerichte 
30km-zones.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 



Gezonken vaartuig 
Zuider Buiten Spaarne en Zandvaart

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben geconstateerd 
dat de volgende vaartuigen zijn gezonken:

•  een roeiboot in het Zuider Buiten Spaarne t.h.v. 
Marisplein 2

• een roeiboot in de Zandvaart t.h.v. Zandvaartkade 10

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik 
van openbare havens en binnenwateren is de 
gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig verplicht om onmiddellijk na het zinken 
van het vaartuig daarvan kennis te geven aan 

burgemeester en wethouders of bij afwezigheid 
van dezen aan een ambtenaar van politie. De 
gezagvoerder, reder of eigenaar dient ervoor te 
zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door 
burgemeester en wethouders te stellen termijn uit 
de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is 
verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen 
krijgen tot en met 14 maart 2012 de gelegenheid om 
te zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig 
binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel 

is verwijderd, zullen burgemeester en wethouders 
het vaartuig door middel van bestuursdwang laten 
verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode 
van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de 
kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze 
periode weer terug krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, 
telefoonnummer (023) 548 56 30.

Op wal gelegd vaartuig Blekersvaartweg

Kennisgeving verwijdering materialen 
Zandvaart tussen Heemsteedse Dreef en de IJzeren brug (Raadhuisstraat)

Op grond van artikel 19 van de Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren is het 
verboden zonder vergunning van burgemeester en 
wethouders een vaartuig op te leggen (op de wal te 
leggen). 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben op 
de wal langs de Blekersvaart het volgende vaartuig 
aangetroff en:

• Groen-bruine roeiboot t.h.v. Blekersvaartweg 40

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt 
verzocht zijn vaartuig uiterlijk 14 maart 2012 van 
de wal te verwijderen. Indien het vaartuig na deze 
termijn nog steeds op de wal ligt, zullen burgemeester 
en wethouders het vaartuig door middel van 
bestuursdwang laten verwijderen. Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van 13 weken opgeslagen.

Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar zijn 
vaartuig binnen deze periode weer terug krijgen. 

Voor informatie kan contact worden opgenomen met 
de gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het 
algemene telefoonnummer (023) 548 56 30.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving hebben geconstateerd dat in de loop der 
tijd diverse materialen zijn aangebracht in en boven 
het water zowel als op de oever van de Zandvaart 
tussen de Heemsteedse Dreef en de IJzeren brug 
(Raadhuisstraat). De materialen zijn bedoeld (geweest) 
om bootjes aan af te meren, of om de bootjes te 

kunnen bereiken. De materialen zijn aangebracht 
zonder toestemming van de gemeente en bieden een 
verwaarloosde en onverzorgde aanblik. 

Het college is voornemens deze materialen te 
verwijderen na 15 maart 2012.
 

Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen 
met de gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, 
telefoonnummer (023) 548 56 30.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een effi  ciënte 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



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 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 afstemmen 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. 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

Geanimeerde sponsorborrel HFC 
met Theo van Duivenbode
Regio - Nadat in februari gast-
spreker Guus Hiddink de spon-
sorborrel van de Koninklijke HFC 
had bezocht, was het vrijdag 24 
februari de beurt aan weder-
om een grote naam uit de voet-
balwereld: Theo van Duivenbo-
de. De introductie was zoals ge-
bruikelijk in handen van Henk 
Uildriks, die Theo neerzette als 
een echte gentleman. “Theo 
speelde met grote namen als 
Sjaak Swart, Henk Wery en Franz 
Hasil. Hij luncht even gemakke-
lijk in de Arena als in de Kuip. Is 
populair in Rotterdam en in Am-
sterdam en dat kunnen er maar 
weinig zeggen.’’

Na zijn voetballoopbaan komt de 
voormalige modelprof terecht in 
het bedrijfsleven. Hij werkt zich 
op tot de top van Stad Rotter-
dam Verzekeringen. “Daar over-
woekerde hij Nederland met po-
lissen. Dat resulteerde in het te-
rugbetalen van 760 miljoen aan 
gedupeerden’’, grapt Henk hier-

over. Ook nu wordt Van Duiven-
bode nog geregeld gevraagd 
voor diverse functies, maar hij 
is tot op heden nergens op in-
gegaan. Wél is hij voorzitter van 
Lucky Ajax.

Van Duivenbode begon ooit bij 
DWS, werd later met Ajax drie 
keer landskampioen, won één 
keer de KNVB-beker en speelde 
één (verloren) finale in de Euro-
pa Cup I tegen AC Milaan. Met 
Feyenoord scoorde hij tijdens 
een competitiewedstrijd het be-
slissende doelpunt tegen zijn ou-
de club Ajax, drie minuten voor 
tijd. Ook won hij met de Rotter-
damse club de Europa Cup I (te-
gen Celtic) en de wereldbeker 
tegen Estudiantes (de beroem-
de wedstrijd met het brilletje van 
Joop van Daele). Over Theo’s in-
terlandcarrière merkt Henk fijn-
tjes op dat hij vaker voor de ex-
Internationals op 1 januari uit-
kwam (twaalf keer) dan voor het 
grote Oranje (vijf keer).

Theo is vol lof over Johan Cruijff 
(“hij maakt spelers om zich heen 
een à twee klassen beter”) en 
geeft een heldere analyse van de 
problemen in het betaald voet-
bal: “In de voetbalwereld zijn erg 
weinig deskundigen aan de top, 
er is weinig voetbalkennis en 
vakmanschap, trainers hebben 
te veel macht, bestuurders laten 
over zich heen lopen, de salaris-
sen zijn te hoog, coaches die op 
tv hun eigen spelers afbranden, 
geen tot weinig clubcultuur. Je 
hoeft ook niet altijd een trainer 
met een grote naam aan te stel-
len. Er zijn talloze voorbeelden 
van trainers die pas beroemd 
werden nadat ze bij Ajax de se-
lectie onder hun hoede kregen: 
Michels, Ivic, Van Gaal, het wa-
ren op dat moment nog geen 
toptrainers, maar ze werden het 
wel.’’

Hij besloot met een oproep om 
meer professionaliteit en meer 
duidelijkheid: “Je moet als be-

stuur duidelijk optreden. Maak 
prestatieafspraken en sluit geen 
langlopende contracten. En geef 
vervangbare spelers geen idioot 
hoge salarissen. De club is en 
blijft de baas, niet een toevallig 
langskomende trainer die vaak 
ook nog zijn eigen hofhouding 
meeneemt. Terug naar de basis 
is de oplossing in mijn ogen.’’

De volgende HFC-sponsorborrel 
is op vrijdag 30 maart.

Cursus Ierse keuken
Heemstede - Ierland heeft een 
traditionele keuken met veel ver-
se producten en buitenlandse 
invloeden. De korte cursus Ier-
se keuken van 4 lessen start op 
woensdag 21 maart van 19.30 tot 
22.30 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven voor deze cursus kan te-
lefonisch op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: tel. 023-5483828. 




