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Extra openingstijden in april
Alleen voor aanvraag van reisdocument voor kinderen
Per 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van de
kinderbijschrijving in het paspoort. (Meer informatie
hierover vindt u op www.heemstede.nl).
In verband met de verwachte (vakantie)drukte is
de publieksbalie alleen voor het aanvragen van
reisdocumenten voor kinderen extra geopend van
18.00 - 20.00 uur op:
- woensdagavond 11 april
- woensdagavond 18 april
- woensdagavond 25 april

In deze uitgave:
- Subsidie voor sportactiviteiten in Heemstede

Evaluatie Binnenweg 21 mei in
commissie Ruimte

- Inspraakbeleid tuinkisten
en overkappingen in
voortuinen

Vorige week meldden wij dat de commissie Ruimte op
12 april de evaluatie van de Binnenweg zou bespreken.
Hierin is een wijziging gekomen. De behandeling van
het aangekondigde agendapunt ‘evaluatie Binnenweg’
wordt uitgesteld naar de vergadering van 21 mei 2012.

- Verordening winkeltijden

Exposities in
raadhuis
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Wethouders in de wijk
vrijdag 20 april 10.00-12.00 uur in bibliotheek Heemstede
In navolging van de burgemeester gaan ook de
wethouders van de gemeente Heemstede één keer in
de maand een spreekuur houden. Inwoners kunnen
hier zonder afspraak langskomen om in gesprek te
komen met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de
Stadt.
De wethouders zullen hiervoor één keer in de maand
op wisselende locaties in Heemstede aanwezig zijn.

Het spreekuur is daarmee een laagdrempelige manier
om in contact te komen met het gemeentebestuur.
Het eerste spreekuur is op vrijdag 20 april tussen 10.00
en 12.00 uur in de bibliotheek Heemstede (Julianaplein).
Lees meer over de ‘wethouders in de wijk’ op
www.heemstede.nl.

Werk aan de weg
Kruispunt Herenweg-Adriaan Pauwlaan is tot
half april 2012 afgesloten voor autoverkeer vanwege
afrondende (opruim)werkzaamheden binnen het
project Reconstructie Herenweg, fase 2.
Irislaan Tot half april 2012 vindt hier herstel plaats
van de bestrating van trottoirs en rijbaan. Er wordt
gewerkt vanaf het Rhododendronplein richting
Chrysanthemumlaan.

Mogelijk wordt de straat voor korte duur afgesloten
voor doorgaand verkeer.

Subsidiebudget voor sportactiviteiten in
Heemstede
Exposities raadhuis
Heemstede
Expositie Paulien de Jong
Paulien de Jong exposeert tot en met 31 mei 2012
met haar schilderijen in de Burgerzaal. In de loop der
jaren heeft Paulien met verschillende thema’s gewerkt:
als basis een surrealistische stijl met steeds wisselende
thema’s, vormen en kleuren. Bij het bedenken van de
thema’s laat Paulien zich over het algemeen leiden
door zaken die op een bepaald moment actueel zijn.
Vanuit haar gevoel en met haar vaardigheden om te
schilderen en zelf alle kleuren te mengen komt stap
voor stap een nieuw schilderwerk tot stand.

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. De aanvraag hiervoor kunt
tot 1 mei indienen. 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
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Via de website kunt u
ook een aanvraagformulier verkrijgen.
(Zie hiervoor de nieuwsberichten).

Verordening Winkeltijden Heemstede

Expositie Ben Haveman
In de publiekshal zijn tot en met 25 mei 2012
schilderijen te zien van Ben Haveman. Sinds 2003 is hij
bezig met tekenen en schilderen. Zowel de kleurrijke
decoratieve doeken als de doeken met de losse
schildertoets (de zogenaamde vrije expressie) zijn
Ben’s handelsmerk geworden. Ze herbergen allemaal
diezelfde kracht, kleur en vrolijkheid uit. Zijn werk is
niet volledig abstract; er zijn altijd wel elementen van
mensen of dieren in zijn doeken te herkennen. Hij is een
gepassioneerd volgeling van de kunststroming Cobra.

Sieraden en etsen van Rosita van
Wingerden-Haarsma en Sytske van Gilse
In de maand april zijn de unieke sieraden en objecten
naar ontwerp (o.a. zilver en goud) van de beeldend
kunstenaar Rosita van Wingerden-Haarsma nog te zien
in de vitrines in de publiekshal. Naast de sieraden en
objecten zijn twee etsen van de hand van Sytske van
Gilse te bewonderen.

Het college van burgemeester en wethouders
heeft, op grond van artikel 8 van de Verordening
Winkeltijden Heemstede, besloten de hierna volgende
zon- en feestdagen aan te wijzen als dagen waarop
de winkels voor het publiek in het deelgebied
‘Winkelcentrum Wilhelminaplein’ open mogen zijn:
6 mei 2012
13 mei 2012
17 mei 2012 (Hemelvaartsdag)
20 mei 2012

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoonnummer (023) 548 56 07.

Evenement
60-Jarig bestaan Heemsteedse Kunstkring

Expositie voorjaar en tulpen van
Liesbeth de l’Orme-Jongeneel

Op 4 april 2012 heeft de burgemeester besloten
een vergunning te verlenen aan De Heemsteedse
Kunstkring voor het houden van een muzikaal
evenement. Dit evenement wordt zondag
1 juli 2012 van 12.30 tot 19.00 uur gehouden op het
Wilhelminaplein. Dit ter ere van het 60-jarig bestaan.
De vergunning is verleend op grond van artikel 2:25
van de Algemene Plaatselijke Verordening.

In de maand april exposeert Liesbeth de l’OrmeJongeneel nog haar schilderijen in de publiekshal van
het raadhuis. Het thema is Voorjaar en Tulpen. Heel
toepasselijk voor de tijd van het jaar.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van
harte welkom de exposities te komen bewonderen.

28 mei 2012 (2e pinksterdag)
9 december 2012
16 december 2012

toestemming gegeven voor een wegafsluiting van het
Wilhelminaplein vanaf zondag 1 juli 2012.
De Camplaan, Cloosterweg, Voorweg en Achterweg
(gedeeltelijk) blijven vrij toegankelijk.
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

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

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Binnenweg 68 het plaatsen van lichtreclame
2012.092
ontvangen 26 maart 2012
- Kees van Lentsingel 3 het uitbreiden van een
woonhuis en het vervangen van een kozijn in de
voorgevel 2012.098
ontvangen 30 maart 2012
- Van der Horstlaan 56 het maken van een trapgat
tussen de woonkamer en de zolder 2012.100
ontvangen 2 april 2012

Omgevingsvergunning voor kappen
- Winterlaan 5 het kappen van een spar 2012.095
ontvangen 28 maart 2012
- Valkenburgerlaan 6 het kappen van een es en een
conifeer 2012.097
ontvangen 29 maart 2012
- Strawinskylaan 54 het kappen van een berk 2012.093
ontvangen 25 maart 2012

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

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Rijnlaan 142 het plaatsen van een berging t.b.v. een
scootmobiel 2012.096
ontvangen 29 maart 2012

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan, aanleggen en het verstoren van
een monument (verbouwen, slopen of op andere
wijze aantasten)
- Herenweg, de Overplaats, het plaatsen van een
kunstwerk op de plek van de voormalige theekoepel
2012.099
ontvangen 28 maart 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan en slopen
- Binnenweg 57-59 het bouwen van een extra
kapverdieping boven de bestaande 1e verdieping en
een deel slopen 2012.094
ontvangen 26 maart 2012

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

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 6 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Bronsteeweg 22 het plaatsen van een dakkapel op
het zijgeveldakvlak 2012.048
- Herenweg 71-6, 71-11 het herstellen van de
scheidingsconstructie tussen 2 appartementen
2012.089
- Van der Horstlaan 56 het maken van een trapgat
tussen de woonkamer en de zolder 2012.100
Omgevingsvergunning voor kappen
- Bachlaan 12 het kappen van een spar 2012.088
- Glipper Dreef 96 het kappen van een rode beuk
2012.077
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Johannes Vermeerstraat 35A het uitbreiden van een
woonhuis 2012.042
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 12
april 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’.

Inspraakbeleid tuinkisten en overkappingen in voortuinen
Aanleiding beleid
In Heemstede zijn op veel plaatsen tuinkisten
en overkappingen in voortuinen geplaatst. Het
bestemmingsplan laat dit veelal niet toe. Wij zijn
altijd voorzichtig omgegaan met ontheffing van het
bestemmingsplan omdat wij het open karakter van de
voorzijden uit stedenbouwkundig oogpunt belangrijk
vinden.
Ons is echter gebleken dat er veel behoefte is aan
bergingsruimte in voortuinen. Daarom willen wij dit
op beperkte schaal mogelijk maken.

Voornemen beleid vast te stellen
Wij zijn voornemens onderstaand beleid vast te stellen:
Een omgevingsvergunning voor afwijken van het
bestemmingsplan wordt verleend voor één tuinkist of
overkapping per woning op de bestemming ‘tuin’ niet

hoger dan 1,3 meter gemeten vanaf het maaiveld en niet
groter dan 4 m2, waarbij het bouwwerk dient te voldoen
aan redelijke eisen van welstand.

bij de uiteindelijke beslissing over de vaststelling van
het beleid.

Na vaststelling beleid
Inspraak
Op 3 april 2012 heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten bovengenoemd
beleidsvoornemen aan inspraak te onderwerpen.
Dit op grond van artikel 2 lid 1 van de
Inspraakverordening Heemstede.
In dit kader ligt het voorgenomen beleid vanaf
donderdag 12 april tot en met woensdag 23 mei
2012 ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein
1 in Heemstede. Gedurende deze periode kunnen
ingezetenen van Heemstede en belanghebbenden
zienswijzen indienen.
Het college zal de ingediende zienswijzen betrekken

Als het beleid is vastgesteld zullen wij degene met
de tuinkisten en overkappingen die aan het beleid
voldoen verzoeken een omgevingsvergunning aan
te vragen. Degene die tuinkisten en overkappingen
hebben die niet voldoen zullen wij aanschrijven met
het verzoek de bouwwerken te verwijderen.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met
de heer M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoonnummer: (023) 548 57 52,
e-mail: mjansen@heemstede.nl.

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede 2012
Bij besluit van 3 april 2012 heeft het college het
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede
2012 vastgesteld.
Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende
kracht in werking per 1 januari 2012. Alle oude
aanwijzingsbesluiten belastingdeurwaarders zijn per
1 februari 2012 vervallen.

Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact
opnemen met Gemeentebelastingen Kennemerland
Zuid, telefoon (023) 512 60 21.
Het aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12
weken ter inzage op het gemeentehuis en bij
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid aan de
Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.

Het aanwijzingsbesluit 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”.
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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.

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, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

MELDpunt
Overlast

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

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

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

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.

