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Leerlingen De Evenaar en Valkenburgschool
ruimen zwerfafval op
Getooid met veiligheidsvestjes en petjes trokken de
Evenaar-leerlingen van groep 7 de Geleerdenwijk in.
Het zwerfafval lag vooral in de plantsoenen. Naast een
grote hoeveelheid bierflesjes werden bijvoorbeeld een
kartonnen verpakking van een slee, twee voetballen en
een golfbal aangetroffen. In de klas werd met Jur Botter
nagesproken over het effect van zwerfafval op de
woonomgeving en het belang van het opruimen
en scheiden van afval.
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Jonge Held 2012
gezocht!
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 donderdagavond
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/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Op dinsdagmiddag 13 maart hebben
leerlingen van basisscholen De Evenaar en de
Valkenburgschool een zwerfafvalopruimactie
gehouden in respectievelijk de Geleerdenwijk en
Indische wijk. De acties zijn georganiseerd in het
kader van de Week van Nederland Schoon.
Jur Botter, wethouder Duurzaamheid, bracht een
bezoek aan de Evenaar om de ervaringen van de
leerlingen over zwerfafval te delen.

Zinvol en leerzaam
Ook de kinderen van groep 7/8 van de Valkenburgschool deden hun best. Onder aanvoering van juf Lilian
werden maar liefst 15 zakken met papier en plastic
ingezameld. Opvallend waren de drie drankflessen die
op steenworp afstand van de school werden gevonden.
Anne en Magdalena vonden de opruimactie zinvol en
leerzaam. “Eigenlijk zouden ouderen dit ook moeten
doen. Zij gooien vaak zomaar afval op straat.” In de
Indische wijk werd het meeste vuil gevonden in de
omgeving van de benzinepomp aan de Cruquiusweg
en rond de speelplaats aan de Meerweg.
De zwerfafvalacties rond beide scholen werden
begeleid en ondersteund door afvalbedrijf De
Meerlanden en de gemeente Heemstede.

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig?
Vraag dat aan voor 1 mei 2012!

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort
vervalt per 26 juni 2012
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt
de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen
in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen
een eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het buitenland
en weer terug naar Nederland te kunnen reizen.
Inmiddels hebben alle ouders en voogden met
bijgeschreven kinderen in hun paspoort een brief
van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ontvangen. Hierin staat of uw (nu
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een
eigen document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan
zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012
een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven
kind aanvragen.
Alleen document aanvragen voor bijgeschreven
kind als dat echt nodig is
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012
géén eigen reisdocument nodig of heeft uw kind nog
een geldige Nederlandse identiteitskaart, dan wordt u
vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document
voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de
verwachte drukte aan de balies.

Geen brief ontvangen?
Staat uw kind in uw paspoort bijgeschreven maar heeft
u geen brief ontvangen? U kunt de brief nog eens lezen
op www.paspoortinformatie.nl.
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid
van de kinderbijschrijving kunt u lezen op
www.heemstede.nl of op www.paspoortinformatie.nl.

Jonge Held 2012
gezocht!

Zaterdag 24 maart 2012: Landelijke Compostdag

Gratis compost als beloning voor scheiden
gft- en groenafval
Op zaterdag 24 maart 2012 kunnen inwoners
van de gemeente Heemstede op vertoon van
hun legitimatie gratis vier zakken compost
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg
47. Wethouder Jur Botter reikt om 09.00 uur de
eerste zakken compost uit. De milieustraat is
op zaterdag geopend van 09.00-16.00 uur. Het
is van groot belang om op tijd te komen, want
op=op!

Rotaryclub Heemstede is in samenwerking
met de gemeente Heemstede op zoek naar
Heemsteedse Jonge Helden. Help ons de Jonge
Held van 2012 te vinden! De winnaar krijgt, naast
de eeuwige roem, een mooie prijs-op-maat.
Wie komen in aanmerking?
Jongeren (man/vrouw) die:
- tussen de 12 en 21 jaar oud zijn
- uit Heemstede komen
- een bijzondere prestatie hebben verricht, niet
alleen op een bepaald gebied, op school of op
de sportvereniging, maar ook daarbuiten op
maatschappelijk gebied.
Bijzonderheid telt
De bijzonderheid van de prestatie telt. Die kan in
Heemstede zijn gerealiseerd, maar ook daarbuiten. Het
is niet mogelijk jezelf te nomineren, maar wel iemand
anders die je kent. Ouders/verzorgers kunnen hun
kind wel aanmelden.
De jury
De binnengekomen aanmeldingen worden
beoordeeld door een deskundige jury, die bestaat uit:
- Dhr. D.P. Wilkens (Rotaryclub Heemstede)
- Dhr. A.W.M. Schumacher (gemeente Heemstede)
- Irene Moors
- Mw. W. Straathof (rector college Hageveld)
- Dhr. J. Zuelen (rector Coornhert Lyceum)
- Sophie van Meelen (leerling Coornhert Lyceum)
- Didi Dissel (leerling Haemstede Barger)
- Anthonia Wolleswinkel (leerling college Hageveld)
Nomineer de Jonge Held 2012
Ga naar www.heemstede.nl/vraag, praat en denk mee
en meld de kandidaat aan voor de Jonge Held 2012.

Betaald parkeren in
Vogelpark
Vanwege technische problemen waren de parkeerautomaten in de wijk Vogelpark enige maanden
buiten werking gesteld. Inmiddels zijn deze
problemen opgelost en moet vanaf maandag
26 maart 2012 voor het parkeren in Vogelpark
weer betaald worden. Medewerkers van Bureau
Handhaving zullen eerst nog waarschuwingen
uitgeven. Vanaf 2 april 2012 worden auto’s zonder
betaald parkeergeld of vergunning bekeurd.

Uw inzet wordt beloond
Met deze jaarlijkse compostactie bedanken afvalbedrijf
De Meerlanden en de gemeente Heemstede de
inwoners voor hun inspanning groente-, fruit- en
tuinafval (gft) en groenafval (zoals snoeihout, takken,
gras) gescheiden aan te leveren. Dit organische afval
wordt door De Meerlanden in Rijsenhout verwerkt tot
compost. Inwoners krijgen het ingezamelde afval zo
terug in de vorm van compost.
Ook inwoners van een wijk, straat of flat waar
organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld,
kunnen op vertoon van hun legitimatie gratis
compost ophalen. Bij de zakken ontvangt u een flyer
met gebruiksinstructies.
Natuurlijke balans
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De
natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van
bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze,
het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor
een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met
tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

Goed voor milieu én portemonnee!
Het hergebruik van organisch afval heeft een positief
effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in
de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht.
Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming
van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld.
Door het groenafval gescheiden aan te bieden, wordt
het niet met het huishoudelijk restafval verbrand. Uw
groenafval is de basis voor een nieuwe grondstof:
compost!
Gft-afval wordt groengas, CO2, warmte én
compost
De Meerlanden verwerkt gft- en groenafval niet
meer alleen tot compost, maar beschikt ook over
een installatie voor de vergisting van gft-afval.
Bij vergisting komt gas vrij. Van dit gas maakt De
Meerlanden groengas en CO2. De installatie levert ook
compost én warmte. Warmte wordt geleverd aan het
glastuinbouwgebied. Compost en CO2 laten bloemen
en planten, groente en fruit groeien. Groengas kan je
gebruiken om te verwarmen en je kunt er op rijden.
Ook de vuilniswagens van De Meerlanden rijden
klimaatneutraal op het gft-afval dat ze zelf inzamelen!
Organisatie
De Landelijke Compostdag is een initiatief van
Afvalbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout in
samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven en
de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Subsidiebudget beschikbaar voor
sportactiviteiten in Heemstede
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. Lees meer over de subsidievoorwaarden en
budgetverdeling op www.heemstede.nl (Politiek en
organisatie, Lokale regelgeving).
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. Via de website kunt u
ook een aanvraagformulier verkrijgen. (Zie hiervoor de
nieuwsberichten).

Lezing ‘Het puberbrein binnenstebuiten’
Wegens succes herhaald op 12 april
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
zal, wegens grote belangstelling, nogmaals de
lezing over het puberbrein organiseren. Heeft u
interesse, meld u dan snel aan.
Het lijkt wel of jongeren steeds sneller volwassen
worden. Ze schieten de lucht in, hebben bijbaantjes
en uitpuilende agenda’s. En uw zoon of dochter
weet het vast ook altijd beter. Maar is dat wel
zo? Kunnen pubers hun eigen gedrag overzien?
Huub Nelis, één van de auteurs van het boek
‘Puberbrein binnenstebuiten’ geeft een kijkje in de
belevingswereld van tieners.
Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en
bijbehorende verantwoordelijkheden. Hun brein is
echter pas rond hun 25e volgroeid. Huub Nelis geeft
inzicht in de grenzen en begeleiding die tieners nodig
hebben. Structuur en kaders zijn belangrijk. Ook geeft
hij een aantal praktische adviezen over de omgang
met uw puber. Na deze lezing kijkt u voorgoed anders
naar uw tienerzoon of -dochter.
De nieuwe lezing vindt plaats op donderdag 12 april
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede van
20.00 tot 22.00 uur. U kunt voor deze bijeenkomst
reserveren bij Casca, telefoon (023) 548 38 28 – keuze
1 maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur of
mailen naar info@casca.nl o.v.v. lezing 12 april. Er zijn
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De zaal is

Wij zoeken voor 25 uur per week een ervaren
medewerker publieksbalie. Haal je je voldoening uit
tevreden klanten en vind je het leuk om onderdeel
te zijn van een dynamische afdeling?
Reageer dan snel via www.werkenbijheemstede.nl.

geopend vanaf 19.30 uur. Aan deze bijeenkomst zijn
voor u geen kosten verbonden. Wanneer u vooraf
vragen en/ of opmerkingen heeft, neem dan contact
op via e-mail: fvanblitterswijk@heemstede.nl of bel
naar (023) 529 19 47.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze lezing 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 email 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

Agenda
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 29 maart 2012
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Hamerpunten
- Bouwverordening Heemstede incl. 14e serie
wijzigingen en aangepaste bijlage 9
- Vaststellen onderzoeksrapport rekenkamercommissie
Heemstede inzake conflictbeheersing

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 29 maart 2012
- Vragenuur

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

Bespreekpunten
- Vaststellen Doorkijk Heemstede 2025
- Herbenoemen voorzitters raadscommissies
Heemstede
- (her)benoeming leden Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

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

Vergadering commissie voor
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 29 maart 2012 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 1.
20.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een
urgentieverklaring - niet openbaar -

20.30 uur

bezwaar tegen een besluit geen extra
verlof te verlenen aan leerplichtige
kinderen - niet openbaar -

Ben jij ons nieuwe
visitekaartje?

21.00 uur

bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het kappen
van een beuk aan de Sportparklaan 19
- 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.

Werk aan de weg

Kruispunt Herenweg-ZandvoortselaanLanckhorstlaan tot Wagenweg Tot eind maart
2012 is het gedeelte van de Herenweg tussen
het kruispunt Herenweg-ZandvoortselaanLanckhorstlaan en de Wagenweg afgesloten vanwege
rioleringswerkzaamheden. Gedurende deze afsluiting
zijn diverse omleidingsroutes ingesteld.
Het kruispunt Herenweg-Adriaan Pauwlaan blijft tot
half april 2012 afgesloten voor autoverkeer vanwege
afrondende (opruim)werkzaamheden binnen het
project.
Irislaan Tot half april 2012 vindt in de Irislaan herstel
plaats van de bestrating van trottoirs en rijbaan.
Er wordt gewerkt vanaf het Rhododendronplein
richting Chrysanthemumlaan. Daarbij is het mogelijk
dat de straat voor korte duur wordt afgesloten voor
doorgaand verkeer.
Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en
Van den Eijndekade Tot en met 9 april 2012 is de
fietsstrook langs de rijbaan van de Heemsteedse Dreef
tussen Wipperplein en Van den Eijndekade afgesloten
vanwege werkzaamheden. Fietsers worden omgeleid
via de Nijverheidsweg en Van den Eijndekade.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Raadhuisstraat 24B het plaatsen van een luifel bij een
bloemenkiosk 2012.073
ontvangen 7 maart 2012
Cruquiusweg 35 het plaatsen van reclame 2012.070
ontvangen 7 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Paulus Buyslaan 16 het kappen van 2 japanse
sierkersbomen 2012.074
ontvangen 12 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Cruquiusweg 39 brandveilig gebruik voor een kantine,
sporthal en kleedkamer van sportcomplex HBC
2012.072
ontvangen 8 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22 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 omgevingsvergunning
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:
Cloosterweg 21 het verhogen van het zijgeveldakvlak
2012.051
ontvangen 17 februari 2012
Vrijheidsdreef, nabij Van Merlenlaan 9 het kappen van
een aesculus hippocastanum 2012.067
ontvangen 22 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 (zie hieronder) waardoor de
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de beslistermijn 14 weken vanaf
ontvangst van de aanvraag.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
Cruquiusweg t.h.v. 45, speelbos Meermond het
inrichten van het speelbos Meermond met
speeltoestellen 2012.058

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 omgevingsvergunningen
(verzonden 16 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Zandvoortselaan 69 / 69A het herinrichten van het
pand 2012.057
Frederik van Eedenplein 7 het uitbreiden van de 1e
verdieping van een woonhuis 2012.011
Frederik van Eedenplein 5 het uitbreiden van de 1e
verdieping van een woonhuis 2012.009
Omgevingsvergunning voor kappen
Ir. Lelylaan 8-10 het kappen van 8 bomen 2012.061
Adriaan Pauwlaan 8A het kappen van een hagebeuk
2012.045
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
Franz Schubertlaan 72 het uitbreiden van een
woonhuis 2012.015
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 22
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’.

Het verzoek ligt vanaf 22 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

Evenement ‘Heemstede Live’
Op 13 maart 2012 heeft de burgemeester besloten,
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan De
Eerste Aanleg voor het houden van een evenement
genaamd ‘Heemstede Live’ op het Wilhelminaplein op
vrijdag 31 augustus 2012 van 15.00 tot 01.00 uur en op
zaterdag 1 september 2012 van 15.00 tot 01.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven voor een wegafsluiting van het
Wilhelminaplein vanaf vrijdag 31 augustus tot en met
zaterdag 1 september 2012.

De Camplaan, Cloosterweg, Voorweg en Achterweg
blijven vrij toegankelijk.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Serviceloket Begraafplaats
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.

Verwijdering fietswrakken in Heemstede
Op woensdag 4 april 2012 gaat de gemeente
fietswrakken verwijderen die zich in de directe
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare
plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende
wijze worden doorgeslepen.
Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is

het verboden een voertuig dat rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de
openbare weg te parkeren (voertuigwrak).
Tevens worden op woensdag 4 april 2012 alle
fietskettingen en andere zaken verwijderd die
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen gedurende 13
weken worden opgeslagen bij De Meerlanden aan
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van
de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en
opslag.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
06 117 904 54.

Nieuwe Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens
Bij besluit van 13 maart 2012 heeft het college
van B&W de Beheerregeling gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens Heemstede
vastgesteld.
De Beheerregeling treedt met ingang van 14 maart
2012 met terugwerkende kracht in werking.

De Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens Heemstede 2009 is per dezelfde
datum ingetrokken.
De Beheerregeling ligt gedurende 12 weken (tot en
met 13 juni 2012) ter inzage op het gemeentehuis.
De verordening 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’.

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 maart 2012 met onbekende bestemming uit te
schrijven:

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).

- A.Q. Bakhari, geboren 18-10-1988,
Zandvoortselaan 46
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).

Loket Heemstede is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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 langskomen. 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.

Meldpunt overlast
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 speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week
afgehandeld.

Overlast

Melden via www.heemstede.nl

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor
een effectieve 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.

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van
de gemeente (www.heemstede.nl). Dit garandeert een
snelle en effectieve 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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

Collecteweek Simavi

Regio – Ontwikkelingsorganisatie Simavi houdt deze week haar
landelijke collecte. Ruim 16.000 duizend vrijwilligers gaan langs
de deuren.
Simavi zet zich in voor veilig drinkwater, goede hygiëne en veilige zwangerschappen in de armste gebieden van de wereld.
Centraal in het werk van Simavi staan moeders. Zij spelen
een sleutelrol binnen het gezin
en binnen de gemeenschap.
Samen met moeders werken
aan gezondheid.
Naast de collecte, organiseert
Simavi de komende weken
nog meer activiteiten. In februari heeft Dieuwertje Blok het
project in Kenia bezocht. In de
landelijke media doet zij daarover verslag. Ruim 12.000 duizend leerlingen doen 21 maart mee aan de jaarlijkse actie Wandelen voor Water. De kinderen lopen zes uur met 6 liter water
en zamelen daarmee geld in voor waterprojecten van Simavi. De
leerlingen leren tijdens dit evenement over het belang van veilig
drinkwater en hygiëne.
U kunt uw financiële bijdrage ook over maken op giro 300100
ten name van Simavi in Haarlem Alvast vriendelijk dank.

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.

Informatieavond goede voeding en kanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis
organiseert op dinsdag 27 maart
een informatieavond over Goede
voeding en kanker. De bijeenkomst is in het Adamas Inloophuis te Nieuw Vennep. Het wordt
een avond waar u informatie
krijgt over wat goede voeding is.
Ook wordt uw kennis getest over

de feiten en fabels van voeding.
En de kok van het Spaarne Ziekenhuis laat u zien hoe u goede
voeding eenvoudig klaarmaakt.
Er is gelegenheid voor het stellen
van vragen en het uitwisselen
van ervaringen. De bijeenkomst
is bedoeld voor (ex)patiënten,
hun naasten. Toegang is gra-

tis. Kijk voor uitgebreide informatie en aanmelden (verplicht)
op
www.spaarneziekenhuis.nl
of www.adamas-inloophuis.nl of
bel met 0252-680233. Adamas
Inloophuis, Eugenie Prévinaireweg 61, Nieuw Vennep. Tijd: 27
maart 19.30 tot 21.45 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur).

Controle bloedglucosemeters

ter afwijkt, krijgen arts en patiënt
verkeerde uitslagen en wordt het
medicijnbeleid op verkeerde uitslagen gebaseerd. Dit kan leiden
tot een te hoge of te lage bloedglucosespiegel. Het is dan ook
van belang de bloedglucosemeter
regelmatig te laten controleren.
Het Kennemer Gasthuis biedt,
samen met thuiszorgorganisatie Zorgbalans, laboratorium Medial en de apotheken de mogelijkheid om de bloedglucosemeter te laten controleren. Er zijn diabetesverpleegkundigen van het
Kennemer Gasthuis en van Zorgbalans en medewerkers van Me-

dial, en de apotheken aanwezig. Men meet ter plaatse de eigen bloedglucosespiegel met de
meegebrachte bloedglucosemeter. Vervolgens neemt Medial uit
hetzelfde bloedmonster bloed af
en worden deze twee uitslagen
vergeleken.
Woensdag 28 maart, locatie
zuid - Gasthuiszaal van 14.00 tot
18.30 uur; dinsdag 17 april, locatie noord - derde etage van 10.00
tot 15.00 uur; woensdag 10 oktober, locatie noord van 14.00 18.30 uur; donderdag 22 november, locatie Zuid 10.00 - 15.00
uur.

Regio - Op 28 maart organiseert
het Kennemer Gasthuis een dag
waarop diabetespatiënten hun
bloedglucosemeter kunnen laten controleren en ook de manier waarop zij hun bloedmonsters afnemen. Daarmee kunnen verkeerde uitslagen worden
voorkomen.
Veel diabetespatiënten gebruiken insuline en controleren zelf
met een bloedglucosemeter hun
bloedglucosespiegel. Als de me-

