Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 18 april 2012

Bloemencorso
Het gezicht van de lente
Zaterdag 21 april rijdt het Bloemencorso van
de Bollenstreek voor de 65ste keer zijn 40 km
lange route van Noordwijk naar Haarlem. De
optocht bestaat uit zo’n twintig praalwagens
en wordt begeleid door muziekkorpsen. Het
corsothema dit jaar is Communicatie.

In deze uitgave:
- Ansichtkaarten
Heemstede vroeger en nu

De stoet vertrekt om 09.30 uur vanaf de boulevard
in Noordwijk naar Haarlem. Rond 19.50 uur rijdt de
stoet via de Herenweg Heemstede binnen. Rond
20.40 uur passeren de praalwagens de Wagenweg

Extra openingstijden in april
Alleen voor aanvraag van reisdocument!

- Training voor kinderen
van gescheiden ouders

Per 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van de
kinderbijschrijving in het paspoort. Vraag dus voor
1 mei een reisdocument aan voor uw kind! In verband
met de verwachte (vakantie)drukte is de publieksbalie
speciaal hiervoor extra geopend op de woensdagen
18 en 25 april van 18.00 - 20.00 uur.
Meer informatie hierover vindt u op www.heemstede.nl.

- Kom in contact met
gemeentebestuur

Raadsvergadering
26 april vervalt

Eerste paal de grond in bij
Speelbos Meermond

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

Op woensdag 25 april 2012 zal Jur Botter,
wethouder Jeugd, van de gemeente Heemstede
de eerste paal slaan in Speelbos Meermond.
Hiermee wordt een start gemaakt met de
aanleg van het speelbos in Park Meermond.

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.

Het ontwerp voor het speelbos is mede door kinderen
uit Heemstede bedacht. Zij konden via de website
www.speelbosmeermond.nl hun ideeën indienen. De
beste ideeën zijn tijdens een eerste bijeenkomst vorig
jaar door kinderen uitgewerkt in een maquette en door
een ontwerper uitgewerkt tot echte speeltoestellen.

Adresgegevens en openingstijden

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

en Spanjaardslaan. Omstreeks 21.00 uur rijdt de stoet
dan de Haarlemse binnenstad binnen. Hier zijn de
praalwagens nog tot zondag 22 april 17.00 uur te
bezichtigen.

Wedstrijd
Onderdeel van het participatietraject was een
kleurwedstrijd die eind 2011 door de gemeente werd
uitgeschreven. Naast het inkleuren van de kleurplaat
werden kinderen ook gevraagd een naam te bedenken
voor de ijsvogel. De ijsvogel is namelijk het symbool
voor het Speelbos Meermond. De winnende naam
wordt 25 april bekendgemaakt. De winnaars van de
kleurwedstrijd en de bedenker van de beste naam
voor de ijsvogel nemen dan hun prijs in ontvangst
en worden deze middag in het zonnetje gezet door
wethouder Jur Botter.

Ansichtkaarten Heemstede vroeger en nu
Verkrijgbaar bij ABC Architectuurcentrum

Kom in contact met
gemeentebestuur
‘Wethouders in de wijk’ op
vrijdag 20 april 10.00 - 12.00 uur
in bibliotheek Heemstede
De wethouders van de gemeente Heemstede
houden één keer in de maand op wisselende
locaties in Heemstede een spreekuur. Inwoners
kunnen hier zonder afspraak langskomen en op een
laagdrempelige manier een gesprek aangaan met
Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt. 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

Van 1 april tot 27 mei 2012 is in het ABC
Architectuurcentrum Haarlem de expositie
‘Heemsteedse wijken te kijk!’ te zien. Op de
expositie wordt het verleden, het heden en
de toekomst van Heemstede belicht. Speciaal
voor de tentoonstelling heeft de gemeente
Heemstede een set ansichtkaarten laten
maken. De set bestaat uit 10 ansichtkaarten
waarop vijf karakteristieke plekken in
Heemstede van vroeger en nu zijn afgebeeld.
Een set van tien kaarten
kost € 3,95 en is alleen
verkrijgbaar bij het ABC
Architectuurcentrum
Haarlem.

Zo belicht de expositie de hedendaagse architectuur
en ontwikkelingen rond de haven. Er is tevens
aandacht voor de vele buitenplaatsen - een van de
karakteristieken van Heemstede - en de veranderende
functies. Ook het in 1912 - honderd jaar geleden! vastgestelde uitbreidingsplan heeft een plek op de
expositie waarmee overeenkomsten en verschillen
met de huidige situatie zichtbaar worden.

Heemsteedse wijken
te kijk
Op de expositie
‘Heemsteedse wijken te
kijk’ wordt het verleden,
het heden en de toekomst
van deze gemeente belicht.
Daarbij ligt de nadruk
op de architectonische,
stedenbouwkundige
en landschappelijke
verschijningsvorm maar
is er vanzelfsprekend ook
aandacht voor de (sociale)
geschiedenis.
De Heemsteedse Dreef in 1935 en 2012

Bezoek het ABC

Narcissenlaan Tot eind mei 2012 vindt in de
Narcissenlaan 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.
Bloemencorso Bollenstreek Op zaterdag 21 april
tussen 19.50 en 20.40 uur rijdt het Bloemencorso
Bollenstreek over de Herenweg in Heemstede. Op
deze avond is de Herenweg tussen Bennebroek en de
Wagenweg afgesloten voor alle verkeer.

U kunt de expositie over Heemstede tot 27 mei
2012 bezoeken (gratis). In de winkel bij het ABC
Architectuurcentrum zijn de ansichtkaarten van
Heemstede vroeger en nu te koop.

Adres:
ABC Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem

Discussie ‘Heemstede in perspectief’
Gewenste en ongewenste toekomstige ontwikkelingen
Op woensdagavond 25 april organiseert het
ABC naar aanleiding van de expositie een
discussiegesprek over de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen van Heemstede. Aan het
gesprek wordt deelgenomen door Pieter van
de Stadt (wethouder Ruimtelijke Ordening
van de gemeente Heemstede), Wim de Wagt

(architectuurhistoricus) en Max van Aerschot
(architect en stadsbouwmeester van Haarlem).
Het gesprek wordt geleid door Gabriël Verheggen
(directeur ABC). Aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.30
uur), toegang gratis.

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.

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

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di.
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Jan van den Bergstraat 80 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.102
ontvangen 3 april 2012
- Manpadslaan 12 het bouwen van een nieuw
woonhuis 2012.101
ontvangen 10 april 2012

(verzonden 6 april 2012)
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 9a het wijzigen van de bestemming
kantoor naar kantoor met praktijkruimte voor een
tandtechnisch bedrijf 2012.043

Verleende omgevingsvergunningen
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 19 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).

(verzonden 13 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Zernikelaan 11 het uitbreiden van een woonhuis
2012.068
- Binnenweg 68 het plaatsen van lichtreclame
2012.092
Omgevingsvergunning voor kappen
- Strawinskylaan 54 het kappen van een berk 2012.093

De vergunningen liggen vanaf 19 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.
Omgevingsvergunning voor slopen en kappen
- Ir. Lelylaan 8-10 het slopen van het schoolgebouw,
de beheerderswoning en het kappen van
12 bomen t.b.v. aanleggen van een tijdelijke
bouwontsluitingsweg vanaf de N201 2011.263
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 19 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 in beroep gaan
bij de rechtbank Haarlem. Zie :’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Evenement ‘Muziek voor water’
Op 10 april 2012 heeft de burgemeester besloten een
vergunning te verlenen aan de Rotaryclub Heemstede
voor het houden van een muzikaal evenement
genaamd ‘muziek voor water’ in de Heemsteedse
Haven op zaterdag 2 juni 2012 van 17.00 tot 24.00 uur.
De vergunning is verleend op grond van artikel 2:25
van de Algemene Plaatselijke Verordening.

In verband hiermee is, overeenkomstig artikel 17 van
de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven voor een wegafsluiting van de
ventweg van de Heemsteedse Dreef (tussen Van den
Eijndekade en Havenstraat) en de Havenstraat (vanaf
huisnummer 43) op 2 juni 2012 van 17.00 tot 24.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Uitschrijving 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
besloten de volgende personen met onbekende
bestemming uit te schrijven:

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:
- O.M. Puciu, geboren 16-06-1980, Herenweg 63 per
10-04-2012
- M. Harmsen, geboren 13-05-1982, Fie Carelsenlaan 10
per 12-04-2012
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).

- Saood Said Muhadien, geboren 01-01-1980, Godfried
Bomanslaan 9 per 23-03-2012
- G.T. Kooge, geboren 27-03-1973, Glipper Dreef 111
per 23-03-2012
- F.D.L. Demey, geboren 02-04-1989, Zandvoortselaan
75 A per 26-03-2012
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).

steunpunt Vrijwil igerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 210 AN Heemstede.
Spre kuur op afspra k, telefonisch bereikba r di.
t/m do. van 09.0 tot 12.0 uur, tel: (023) 548 38

Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).

E-mail: steunpuntvrijwil igerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwil igerswerkhe mstede.nl

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

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).

Overhangend groen?

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

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.

MELDpunt

Overlast

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

