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Herenweg woensdagmiddag 28 maart 
weer geheel open voor alle verkeer 

Vrolijk paasfeest op Kinderboerderij ’t Molentje 

Op woensdagmiddag 28 maart gaat ook het 
laatste deel van fase 2 van de Herenweg, tussen 
het kruispunt met de Zandvoortselaan en de 
gemeentegrens met Haarlem, weer geheel 
open voor alle verkeer. Daarmee komt voor 
weggebruikers en omwonenden een einde aan 
de verkeershinder sinds half januari. Tijdens de 
vorstperiode heeft het werk ruim twee weken 
stilgelegen, maar door een nieuwe, snelle manier 
van werken door aannemer KWS kan de weg 
gewoon volgens planning eind maart open. Vlak 
voor aanvang van het strandseizoen kan verkeer 
van en naar Zandvoort dus weer ongehinderd 
gebruik maken van deze route.

In de periode 2011-2015 wordt de gehele Herenweg 
opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Het 
werk wordt in vier fasen uitgevoerd. De eerste fase werd 
begin 2011 uitgevoerd en 28 maart is de tweede fase 
afgerond. Fase 2 omvatte het deel van de Herenweg 
tussen de Koediefslaan tot aan de gemeentegrens met 
Haarlem. De riolering in dit deel is vervangen. Bij het 
kruispunt is de verkeerslichtinstallatie vervangen. 

Op zondag 1 april a.s. draait alles op Kinder-
boerderij ’t Molentje weer om Pasen en het ei. 
Van 11.00 tot 15.00 uur is er van alles te doen en 
te zien op het plein van de kinderboerderij. 

Natuurlijk is er het kippencafé met tosti’s, dierencakejes 
en koffi  e. Bakt De Konijnenberg de heerlijkste 
pannenkoeken en kun je bij imker Pim diverse 
honingproducten kopen. Pim verkoopt de bijzondere 
bijenhotels voor in de tuin, gemaakt door verstandelijk 
beperkte medewerkers van arbeidscentrum De Boei. 
Cadeauwinkel Eigenwijs verkoopt kleine knutsels voor 
op de paastafel en huisaccordeonist Henk speelt op 
verzoek kinderliedjes. Terwijl wolspinster Marianne druk 
bezig is met het spinnen van de zwarte wol van de 
boerderijschapen, kunnen kinderen een ei vilten voor 
in de paastak thuis. De Vrienden van de kinderboerderij 
verkopen biologische eieren en geitenkaas en zoeken 
ook dringend nieuwe donateurs. Op de boerderij 
dartelen de jonge lammetjes vrolijk rond en de 
kuikentjes zijn net uit hun ei gekomen!

Ook heeft het kruispunt een nieuwe inrichting 
gekregen. De aparte fi etsstrook midden op het 
noordelijke wegdeel van de Lanckhorstlaan richting 
Zandvoort is vervallen. Hier moeten alle fi etsers zich 
voortaan rechts op de Lanckhorstlaan opstellen. Dit 
verbetert de fi etsveiligheid, omdat rechtsafslaand 
autoverkeer op de Lanckhorstlaan voortaan niet meer 
over de fi etsstrook hoeft. Verder is het westelijke (brede) 
wegdeel bij de oversteek Adriaan Pauwlaan – Laan 
van Rozenburg voorzien van verkeerslichten, zodat 
fi etsers en voetgangers hier veiliger kunnen oversteken. 
Daarnaast zijn nieuwe fi etspaden en trottoirs 
aangelegd. 

Uitvoering Herenweg fase 3 en 4
De reconstructie van fase 3 en 4 van de Herenweg is 
gepland in 2013 en 2014. Voor het hele deel tussen 
Kerklaan en Bennebroek is inmiddels een voorlopig 
ontwerp gemaakt. Elders in deze uitgave leest u meer 
hierover en ook hoe u op het plan kunt reageren.

De toegang is gratis, maar de opbrengsten van de 
verkoop komen ten goede aan de kinderboerderij. Het 
is daarom verstandig klein geld mee te nemen!

Kinderboerderij ´t Molentje bevindt zich in het 
Wandelbos Groenendaal, Burg. Van Rappardlaan 1 
in Heemstede.

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



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

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort 

vervalt per 26 juni 2012 

Gewijzigde afval-
inzameling rond Pasen 

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. 

In de brief die u rond 15 maart van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 
ontvangen, 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. 

Let op! 
Uw kind(eren) moet(en) aanwezig zijn bij het 
aanvragen (en ophalen) van de reisdocumenten!

Op tweede paasdag zamelt De Meerlanden geen 
huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken gelden 
afwijkende inzameldata:

Wijk 1a:  restafval van maandag 9 april naar vrijdag 6 april
Wijk 1b:  gft-afval van maandag 9 april naar vrijdag 6 april
Gele huisvuilzakken: van maandag 9 april naar dinsdag 
10 april

De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven 
op de afvalkalender die in december 2011 huis aan 
huis is verspreid. U vindt de afvalkalender ook op 
www.meerlanden.nl. 

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.

Wijkschouw Zuidelijk 
deel Centrum 

Een teek? Pak ‘m beet! 

Op dinsdag 10 april houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie 
en woningcorporatie Elan een schouw in het 
zuidelijk deel van het centrum. Gezamenlijk 
inventariseren zij of er nog knelpunten 
zijn nadat het reguliere onderhoud en de 
handhavingsacties zijn uitgevoerd. 

Dit doen zij in het gebied tussen de Heemsteedse 
Dreef en de Herenweg ten zuiden van de Kerklaan 
en de Zandvaartkade (grotstuk, verzetswijk, 
provinciënwijk, buurt rond havenstraat).

De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, 
heel en veilig. Tijdens de schouw wordt dan gelet 
op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, 
hondenpoep, graffi  ti, speelvoorzieningen en fout 
parkeren. Als u bewoner bent van deze wijk kunt u 
knelpunten die het algemeen belang van uw buurt 
aangaan aan ons melden via wijkschouw@heemstede.nl. 

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur 
openbare orde en veiligheid via tel. (023) 548 57 45 of 
via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl. 

Een tekenbeet is meestal onschuldig maar kán 
u ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw 
huid zit. Er zijn eenvoudige maatregelen om dat 
te voorkomen. In het kader van de landelijke 
Week van de Teek (26 maart t/m 1 april 2012) 
informeren wij u over de behandeling van teken. 

Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. 
Denk bijvoorbeeld aan bossen en velden, maar 
ook uw eigen tuin. Teken leven in hoog gras en 
struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. 
Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie 
die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een 
teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij deze 
bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed te 
behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan 
deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, 
zenuwstelsel, gewrichten en huid. 
Wij adviseren u dan ook om nadat u in het groen 
geweest bent, altijd uzelf - en eventueel een ander - te 
controleren op teken. En vindt u een teek, dan kunt u 
die eenvoudig zelf verwijderen. (bron:RIVM)
Ga voor meer informatie over teken en de ziekte van 
Lyme naar www.rivm.nl/tekenbeet.



Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en 
Van den Eijndekade Tot en met 9 april 2012 is de 
fi etsstrook 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. 

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. 

Werk aan de weg
Inloopavond 30 km zone Rivierenwijk 

Expositie 
Paulien de Jong 

Om de Rivierenwijk verkeersveiliger te maken, 
wil de gemeente de hele wijk inrichten als 30 km 
gebied. Nu nog geldt slechts in een deel van de 
wijk een snelheidslimiet van 30 kilometer. Er is 
een inrichtingsplan gemaakt met verschillende 
maatregelen om het verkeer in de Rijnlaan, 
Amstellaan en de straten ten noorden hiervan 
af te remmen. Het plan ligt vanaf donderdag 15 
maart ter inzage. De hoofdlijnen van het plan 
leest u op www.heemstede.nl.

Op donderdag 5 april 2012 is er een inloopavond in 
de Burgerzaal van het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00 
uur kunt u het plan inzien, uitleg krijgen en hierop 
reageren. Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen, 
het is dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van 
de inloopavond aanwezig bent.

Geef uw mening voor 25 april
U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens 
de inloopavond op donderdag 5 april. Schriftelijke 

Vanaf woensdag 4 april 2012 houdt beeldend 
kunstenaar Paulien de Jong een expositie in 
het raadhuis van Heemstede. Deze expositie is 
nog tot en met eind mei tijdens openingstijden 
in de Burgerzaal aan het Raadhuisplein 1 te 
bewonderen.

Paulien de Jong studeerde aan de Vrije Akademie 
Kennemerland in Haarlem. Sinds 10 jaar heeft ze een 
atelier voor schilderkunst aan de Blekersvaartweg te 
Heemstede. Paulien heeft als basis een surrealistische 
stijl met steeds wisselende thema’s, vormen en 
kleuren. Daardoor biedt haar collectie een grote 
verscheidenheid aan schilderwerken. Bij het bedenken 
van de thema’s laat Paulien zich veelal leiden door 
actualiteiten. 

Ontwerp voor Herenweg 3e en 4e fase in 
de inspraak
In 2013 en 2014 is de uitvoering van de twee 
laatste fases gepland. De voorbereiding van 
deze derde fase (tussen Kerklaan en Rijnlaan) en 
vierde fase (tussen Rijnlaan en Bennebroek) is 
tegelijk opgepakt. Inmiddels is er een voorlopig 
ontwerp gemaakt, op basis van de algemene 
uitgangspunten voor de herinrichting, die 
de raad in november 2009 voor de gehele 
Herenweg heeft vastgesteld. Hieronder leest u 
de hoofdlijnen van het ontwerp waarover u tot 9 
mei 2012 uw mening geven.

Hoofdlijnen van het ontwerp 
Voorgesteld wordt de inrichting van dit deel van de 
Herenweg grotendeels te handhaven. 
Het plan omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:
-  Het aanleggen van vrijliggende fi etspaden, 

uitgevoerd in rood asfalt.
-  Het aanleggen van een fi etspad in twee richtingen 

(westzijde) tussen Hugo de Grootlaan en Rijnlaan. 
Het huidige fi etspad wordt hier verbreed en verlengd 
tot aan de Rijnlaan.

-  Het vervangen van de verkeersregelinstallatie op 
de kruising met de Rijnlaan. De inrichting van deze 
kruising wijzigt enigszins, omdat het fi etspad voor twee 
richtingen wordt doorgetrokken tot aan deze kruising.

-  Het verbreden van de fi etspaden en het maken van 
vrijliggende fi etspaden gaat ten koste van een aantal 
parkeerplaatsen. In het deel tussen Kerklaan en Van 
Merlenlaan vervallen zeven parkeerplaatsen. 

-  Het aanleggen van groenvakjes in het noordelijk 
deel - tussen Kerklaan en Van Merlenlaan voor een 
groenere uitstraling. Hiermee sluit het beeld goed 
aan op het deel uitgevoerd in de eerste fase (tussen 
Kerklaan en Koediefslaan). 

Er zijn twee varianten in het ontwerp voor de 
Herenweg ter hoogte van restaurant De Konijnenberg:
-  Het verleggen van de weg in oostelijke richting 

(voorkeursvariant). Zo onstaat er ruimte voor een 

trottoir en fi etspad van voldoende breedte bij 
het restaurant. Door deze verlegging vervallen de 
parkeerplaatsen aan de oostzijde van de weg. Ter 
compensatie komen er parkeerplaatsen in het bos 
aan de noordzijde van de Sparrenlaan.

-  Het behouden van de huidige situatie. De fi etsers 
blijven dan vlak langs huisnummer 35 en het 
restaurant fi etsen.

Inloopavond donderdag 5 april
Op donderdag 5 april 2012 is er een inloopavond in 
de Burgerzaal van het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00 
uur kunt u het ontwerp bekijken, hierbij uitleg krijgen 
en kunt u reageren. Bij een inloopavond kunt u vrij 
binnenlopen, het is dus niet noodzakelijk dat u vanaf 
het begin van de inloopavond aanwezig bent.

Reageren op het ontwerp
U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens 
de inloopavond op donderdag 5 april. Schriftelijke 
reacties kunt u ook voor 9 mei 2012 sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Meer informatie
Meer informatie over de reconstructie van de 
Herenweg kunt u vinden op www.heemstede.nl 
(plannen en projecten). Hier kunt u vanaf 28 maart 
de tekeningen behorende bij het ontwerp van de 
Herenweg downloaden. Daar kunt u ook de algemene 
uitgangspunten voor de inrichting van de weg inzien. 
De tekeningen zijn in groot formaat ook in te zien 
tijdens de inloopavond en gedurende openingstijden 
in het raadhuis. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Martin 
Hin van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte, 
bereikbaar via telefoonnummer (023) 548 57 69.

reacties kunt u ook tot en met 25 april 2012 sturen 
naar: Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling 
Voorbereiding Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede, of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Edwin van 
Hofwegen van de afdeling Voorbereiding Openbare 
Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (023) 548 56 14.



KIES - Training voor kinderen van gescheiden ouders 
“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 4 april start in Heemstede voor 
het eerst 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. 
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 op één van de Heemsteedse 
basisscholen. Per jaar 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. 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

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Valkenburgerplein 4 II het constructief wijzigen 
van de tweede verdiepingsvloer, het wijzigen van 
de brandcompartimentering, het creëren van een 
loggia en het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak 2012.082 
ontvangen 15 maart 2012
Cruquiusweg 29 A het plaatsen van een reclamezuil 
2012.083
ontvangen 16 maart 2012
J.C. van Oostzanenlaan 7 het doorbreken van een 
muur 2012.075
ontvangen 12 maart 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
Glipper Dreef 96 het kappen van een rode beuk 
2012.077
ontvangen 13 maart 2012 
Rembrandtlaan 31 het kappen van een ceder 2012.078
ontvangen 12 maart 2012
Eikenlaan 5 het kappen van een denneboom 2012.079
ontvangen 14 maart 2012
Reggelaan 18 het kappen van 2 dennen, 2 berken, 
1 ceder 2012.085
ontvangen 17 maart 2012
Linge 81 het kappen van een acasia 2012.081
ontvangen 15 maart 2012

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

Omgevingsvergunning voor slopen
Bachlaan 25 het verwijderen van asbesthoudende 
materialen 2012.080
ontvangen 14 maart 2012

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

De aanvragen liggen vanaf 29 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 aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:
Cruquiusweg 35 het vervangen van lichtreclame 
2012.055

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 totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is 
ontvangen op 22 februari 2012.

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 23 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnendoor 6 het verwijderen van een dragende 
kolom en aanbrengen staalprofi el 2012.063
Beethovenlaan 35 het plaatsen van een overkapping 
voor fi etsen 2012.013
Binnenweg 172 het wijzigen van de voorgevel en 
plaatsen hekwerk op de 1e verdieping 2012.056

Kerklaan 57 A het plaatsen van een vluchttrap op de 1e 
verdieping naar de begane grond en vergroten balkon 
2012.008
Cruquiusweg 37 het verbouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw t.b.v. een werkplaats 
(vintagestore), kantoor, fi tnessruimte en 
automobielbedrijf, uitvoeren sloopwerkzaamheden 
t.b.v. verbouwing en plaatsen reclame 2011.345

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
Cruquiusweg 37 het realiseren van een fi tnessruimte 
2012.010

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 
29 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’.



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.

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.T. Kooge, geboren 27-03-1973, Glipper Dreef 111 
per 23-03-2012

-  Saood Said Muhadien, geboren 01-01-1980, 
Godfried Bomanslaan 9 per 23-03-2012

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 personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

-  L.P. Kaldmaa, geboren 07-07-1964, Binnenweg 17 B 
per 05-03-2012

-  A.J.C. van Roode, geboren 03-12-1955, p/a 
Sumatrastraat 13 per 29-02-2012

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).

Verwijdering fietswrakken

Aanwijzingsbesluit fiscalisten/parkeercontroleurs

Op woensdag 4 april 2012 gaat de gemeente 
fi etswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in 
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare 
plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee 
fi etsen aan fi etsklemmen 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).

Ook worden op woensdag 4 april 2012 alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken worden gedurende 
13 weken opgeslagen bij De Meerlanden aan de 
Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fi etswrak 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 06-11790454.

Bij besluit van 13 maart 2012 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit fi scalisten/parkeercontroleurs 
Heemstede 2012 vastgesteld. Na een gevolgde 
openbare aanbestedingsprocedure is ondersteuning 
op het terrein van de parkeercontrole ingehuurd 
van de fi rma Iris Verkeer. De personen die de 
parkeercontrole gaan uitvoeren in Heemstede worden 

in het Aanwijzingsbesluit aangewezen als onbezoldigd 
gemeenteambtenaar en als fi scalist/parkeercontroleur 
om bevoegd naheffi  ngsaanslagen op te kunnen 
leggen.

Het Aanwijzingsbesluit treedt met ingang van 
1 maart 2012 met terugwerkende kracht in werking. 

Het Aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12 weken 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’.

Loket Heemstede is er voor u!



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

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente023) 548 57 62

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast




