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Kunstbank ‘Vierseizoenen’ officieel in gebruik 

Is uw dak geschikt voor zonnepanelen? 

Paasfeest op kinderboerderij ’t Molentje

Op woensdag 13 maart namen wethouders 
Jur Botter en Christa Kuiper de nieuwe 
‘Vierseizoenenbank’ op de hoek Binnenweg-
Julianalaan in Heemstede officieel in gebruik. 
Deze kunstbank is het resultaat van een 
ontwerpwedstrijd die het college van B&W 
begin 2012 heeft uitgeschreven.

De Heemsteedse kunstenares Sytske van Gilse heeft 
met haar ontwerp ‘Vierseizoenenbank’ uiteindelijk 
gewonnen. Haar creatie is door het bedrijf Tomaello uit 
Vlaardingen verwerkt in een zitbank.

Inwoners en bedrijven kunnen voortaan via de 
website www.zonatlas.nl/heemstede in één 
oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het 
plaatsen van zonnepanelen en het opwekken 
van zonne-energie. Doordat de Zonatlas 
gebruikmaakt van kadastrale gegevens, 
luchtfoto’s, hoogte- en klimaatinformatie en 
historische weergegevens, wordt nauwkeurig 
geschat hoeveel zon er op een specifiek dak valt. 

De Zonatlas houdt rekening met de hoogte van 
gebouwen, bomen, schoorstenen, oppervlakte van 
het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon.  
Ook kunnen inwoners verschillende berekeningen 

Op zondag 24 maart neemt Kinderboerderij  
’t Molentje alvast een voorschot op het paasfeest. 
Van 11.00 tot 15.00 uur is de boerderij op zijn 
paasbest ingericht. Op het plein vindt u een 
markt met verschillende producten. 

De Vrienden van Kinderboerderij Heemstede 
verkopen biologische eieren en geitenkaas en 
houden een donateursactie. In het kippencafé zijn 
hapjes en drankjes verkrijgbaar. Ook zijn dit jaar 
Pannenkoekenhuis De Konijnenberg, imker Pim 
Lemmers en cadeauwinkel Eigenwijz weer van de partij. 
De markt wordt muzikaal omlijst door huisaccordeonist 
Henk.

Voor de kinderen is een speurtocht uitgezet. Bij het juist 
invullen van de opdrachten ontvangen zij een kleine 
paasattentie. Ook kunnen ze eierdopjes met lepeltjes 
versieren zodat met Pasen het 
ei kleurig op tafel komt te staan. 
Inschrijven voor de vossenjacht 
die op zondag 26 mei plaats-
vindt in het jubilerende 
Wandelbos Groenendaal kan 
ook al!
De toegang tot het paasfeest is 
gratis. Alle opbrengsten van de 
verkoop komen ten goede aan  
de kinderboerderij.

Wethouders Christa Kuiper, Jur Botter en kunstenares  
Sytske van Gilse planten de eerste bloemen in de kunstbank.

uitvoeren over bijvoorbeeld de terugverdientijd van de 
investering. De rekenhulp geeft automatisch aan voor 
welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt 
zijn.

Koop nu zonnepanelen!
De gemeente wil ook het collectief inkopen van 
zonnepanelen stimuleren. Daardoor dalen de 
prijzen en schakelen steeds meer mensen over naar 
duurzame stroom van hun eigen dak. Heemstede wil 
met dit initiatief inwoners en bedrijven helpen met 
energiebesparing en energieopwekking. Met de lente 
in aantocht, de btw-verlaging van 21 naar 6 procent per 
1 maart op arbeidsloon en omdat dit jaar het laatste 
jaar is van de landelijke subsidie op de aanschaf van 
zonnepanelen, is het nu het moment om zonnepanelen 
te kopen. 

Meer weten?
Kijk op www.zonatlas.nl/heemstede. Wilt u op de 
hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen 
en subsidies voor zonnepanelen, meld u dan aan bij 
gemeente@heemstede.nl. 

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur en 
donderdag van 17.00 - 19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten). 

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



Heeft u net als de gemeente Heemstede 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan? 
Bent u ondernemend en werkt u graag 
samen? Vindt u het een uitdaging om de 
uitvoering van de duurzaamheidsnota in 
goede banen te leiden? Bent u flexibel en 
op korte termijn beschikbaar?

Wellicht bent u dan de juiste persoon om een deel 
van de projecten uit de nota Duurzaamheid uit te 
voeren. Een aantrekkelijke én uitdagende tijdelijke 
klus voor gemiddeld ongeveer 8 uur per week tot 
en met 2015.

Meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op met  
Alan Borg, afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid:  
(023) 548 57 48.

Solliciteren?
Reageren kan via www.werkenbijheemstede.nl.  
Hier vindt u ook meer informatie over deze 
vacature en de reactietermijn.

Duurzaamheidscoördinator  ± 8 uur p.w. (tijdelijk tot 2016)

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.

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

Insectentuin voor 
Kinderboerderij

Expositie ‘Fien is…’ 21 maart in Heemstede 

Zaterdag 23 maart 2013:  
Landelijke Compostdag
Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval 

Op zaterdag 16 maart hebben vrijwilligers een 
insectentuin aangelegd bij kinderboerderij ’t Molentje 
in het kader van de landelijke actie NL Doet. 

Op 21 maart 2013, de Internationale dag tegen racisme en 
discriminatie, is de expositie ‘Fien is...’ in de publiekshal van het 
raadhuis van de gemeente Heemstede te bekijken. Deze reizende 
expositie hangt nog tot en met april in het raadhuis. 

De expositie bestaat uit 7 tekeningen waarop figuurtje Fien te zien is; zij is gemaakt 
door kunstenaar Marjolein van Haaften uit Haarlem. Elke tekening beeldt een 
gemoedstoestand uit die ervaren kan worden als gevolg van discriminatie en/of 
ongelijke behandeling, een onderwerp dat soms moeilijk bespreekbaar is. Hiermee 
vraagt Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) op een positieve, luchtige 
manier aandacht voor discriminatie. 

Op zaterdag 23 maart 2013 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. Kom op tijd, want
op=op! 
Kijk voor meer informatie op www.compostdag.nl. 

Hondenpoepzakjes- 
automaat in  
Wandelbos
Groenendaal 

De Vereniging Vrienden van het Wandelbos  
Groenendaal heeft twee hondenpoepzakjes-
automaten geplaatst bij de parkeerplaatsen aan 
de Sparrenlaan en Burgemeester Van Rappardlaan. 
Met dit initiatief wil de vereniging het opruimen van 
hondenpoep stimuleren.

Loket Heemstede is er 
voor u!



De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 maart 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 maart 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten
-  Verordening openbaar water Heemstede,  

inclusief ligplaatsenbeleid

-  Gemeenschappelijke regeling werkvoorzienings-
schap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

-  Havendreef: vaststellen stedebouwkundig kader, 
welstandscriteria en intentieovereenkomst

- Initiatiefvoorstel PvdA: Starterslening
-  Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken 

Noordoost’

Hamerpunten 
-  Verordening sociaal medisch geïndiceerde 

kinderopvang gemeente Heemstede
- Brandveiligheidscontroles 2013

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

Omgevingsvergunningen (reguliere procedures)

Drank- en horecavergunning

Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 

Handhavingsactie personenauto Kerklaan

Vaartuig Houtvaart

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Heemsteedse Dreef 277 het kappen van een  

cypres/conifeer wabonummer 3930, ontvangen  
7 maart 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
-  Johannes Verhulstlaan 36 het verbouwen van de 

garage naar een woonbestemming en vergroten van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 2012.343, 
verzonden 12 maart 2013

-  Matthijs Vermeulenlaan 2 t/m 30 het bouwen van 15 

Op 13 maart 2013 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een drank- 
en horecavergunning voor het uitoefenen van het 

horecabedrijf te verlenen aan Grieks Restaurant 
Atmosphera, Raadhuisstraat 58 A.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene en Juridische Zaken,  
tel. (023) 548 56 07. 

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de raad de 
nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. 
De Verordening treedt met ingang van 28 maart 
2013 in werking. De huidige Algemene Plaatselijke 
Verordening komt per die datum te vervallen.
De meest opvallende wijzigingen in de Verordening 
houden verband met de Lex Silencio Positivo. De Lex 

Silencio Positivo (hierna: LSP) houdt in de regel in dat 
een positief besluit tot stand komt, als niet tijdig wordt 
besloten. Voor iedere vergunning of ontheffing is een 
afweging gemaakt over het wel of niet toepassen van 
de LSP. Voor vergunningen en ontheffingen die vallen 
onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn 
was dat in 2009 al gedaan. 

De Verordening ligt tot en met 12 juni 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis en zijn ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.

Een Citroën Berlingo, kleur blauw, met Engels 
kenteken: WR04 YNT ter hoogte van Kerklaan 61 is 
in opdracht van het college van B&W van de weg 
verwijderd.

 

De personenauto wordt tot en met 19 juni 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn personenauto met toebehoren ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien de 
personenauto niet wordt opgehaald, zal het college  
 

de personenauto met toebehoren (waaronder 2 
ladders) openbaar verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen.
Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een sloep 
aangetroffen met zwarte kap in de Houtvaart ter 
hoogte van P.C. Hooftkade 9, die is vastgemaakt aan 

een gemeentelijke boom. Dit is NIET toegestaan.
De eigenaar van het vaartuig wordt verzocht per 
direct het touw rondom de gemeentelijke boom te 
verwijderen. 

Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

eengezinswoningen met bergingen, wabonummer 
3303, verzonden 15 maart 2013

-  Zandvoortselaan 99 het uitbreiden van een 
woonhuis, 2013.006, verzonden 15 maart 2013 

-  Van der Horstlaan 54 het vergroten van een trapgat + 
doorbraak in constructiewand, wabonummer 3563, 
verzonden 15 maart 2013

-  Zandvoorter Allee 1 constructieve wijziging 
draagstructuur gedeeltelijk van dragende 
binnenwanden naar stalen liggers en kolommen, 
wabonummer 3659, verzonden 15 maart 2013

-  Linge 75 het kappen van een berk, wabonummer 
3793, verzonden 15 maart 2013

-  Johan Wagenaarlaan 72 het kappen van 9 bomen, 
wabonummer 3815, verzonden 15 maart 2013

Verleende omgevingsvergunning 
-  Zandvaartkade 11 het kappen van een boom, 

wabonummer 3595, verzonden 15 maart 2013

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering gemeenteraad

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit 
genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt 
zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken 
na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:  
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met  
6 weken na publicatie. 

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen  
6 weken na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. De termijn start op de dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 
6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
6 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 reden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem.  

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met  
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie 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. 
U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij 
het beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Palmpasenstokken versieren
Heemstede - Op zondag 24 
maart is het Palmpasen, de dag 
waarop de intocht van Jezus in 
Jeruzalem wordt herdacht. Je-
zus werd als een held ontvangen 
en met palmtakken toegezwaaid. 

Om hier bij stil te staan gaat de 
werkgroep kinderwoorddienst 
van de parochie Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart aan het Val-
kenburgerplein in Heemstede op 
zondag 17 maart, tijdens de vie-

ring van 10.30 uur, samen met de 
kinderen Palmpasenstokken ver-
sieren. Kinderen vanaf 4 jaar zijn 
van harte welkom. De parochie 
zorgt voor kruizen en decoratie. 
Tijdens de hoogmis van Palmpa-
sen (24 maart) lopen de kinde-
ren met hun Palmpasenstokken 
in optocht door de kerk.

Aanmelden uiterlijk 28 maart
Open rondleiding bij Paswerk

Regio - Sociale onderneming 
Paswerk organiseert op don-
derdagmiddag 4 april een Open 
rondleiding. Bij Paswerk werken 
1.000 mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Met bege-
leiding en ondersteuning werkt 
een groeiend aantal medewer-
kers via Paswerk bij werkge-
vers in de regio. Andere mede-
werkers werken in de eigen Pas-
werk bedrijven. Deze bedrijven 
werken voor allerlei opdracht- 
gevers in de regio en zelfs ver 
daar buiten. Een deel van de-
ze bedrijven is gevestigd in het 
Paswerk bedrijvencomplex in 
Cruquius, zoals Verpakken, As-
semblage, Grafisch, Wielwerk en 
Textiel.
Paswerk hoort vaak dat men-
sen uit de regio frequent langs 
het pand rijden, maar geen idee 
hebben wie daar werken en wat 
daar gebeurt. Er wordt bij al die 
verschillende bedrijven onder 
één dak veel werk verzet. En er 

wordt voor heel veel opdracht-
gevers werk in Cruquius uitge-
voerd. Daarom wordt een Open 
rondleiding georganiseerd voor 
iedereen die (serieuze) belang-
stelling heeft. Op donderdag 4 
april van 13.00 tot 15.00 uur is 
het mogelijk om te zien waar de 
Paswerk mensen in Cruquius zo-
al mee bezig zijn.

Het programma van de Open 
rondleiding is compact:
•   13.00 uur: ontvangst
•   13.30 uur: rondleiding (een 

uur)
•   14.30 uur: even napraten
•   15.00 uur: afscheid.

Er zijn géén kosten aan verbon-
den. In verband met organisa-
tie en veiligheidsrichtlijnen is 
het wel noodzakelijk om je even 
aan te melden uiterlijk donderdag 
28 maart via www.paswerk.
nl/rondleiding of via e-mail bij 
wendy.wijnberg@paswerk.nl.

Paswerk Verpakken is een van 
de vele Paswerk bedrijven die tij-
dens de Open rondleiding be-
zocht wordt.

Oratoriumkoor Bennebroek 
met promenadeorkest

Bennebroek – Woensdag 10 april treedt het Oratoriumkoor Ben-
nebroek op in de Jozefkerk aan de Kerklaan 9 in Bennebroek. Me-
dewerking verleent het promenadeorkest. De aanvang is 20.15 uur.




