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Duurzaamheidspad geopend 

Bloemencorso 
Bon appetit!

Lakenvelder koekalf geboren op  
kinderboerderij ’t Molentje 

Op vrijdag 12 april om 16.00 uur werd op Park 
Meermond het duurzaamheidspad officieel in gebruik 
genomen door wethouder Jur Botter en Jaap Bond 
(Gedeputeerde Landbouw en Landelijke gebied).
Het pad werd feestelijk geopend door een 
ganzenfanfare. 

Zaterdag 21 april rijdt het Bloemencorso van de 
Bollenstreek voor de 66ste 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 Bon appetit!

De stoet vertrekt om 09.30 uur vanaf de Koningin 
Wilhelmina boulevard in Noordwijk naar Haarlem. Rond 
19.50 uur rijdt de stoet via de Herenweg Heemstede 
in. De Herenweg gaat voor het Bloemencorso tijdelijk 
open. Rond 20.15 uur passeren de praalwagens de 
rotonde op de Kerklaan.  

De duurzaamheidsroute geeft uitleg over wat je ziet 
en wat er leeft in de omgeving. Maar ook over natuur, 
milieu en duurzaamheid. 
Park Meermond ligt achter de gemeentewerf, 
Cruquiusweg 49, 2102 LS Heemstede.

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

Op 11 april is op kinderboerderij ’t Molentje een 
Lakenvelder koekalfje geboren. Het bijzondere 
stamboekkalfje heeft de naam Sjoukje gekregen.  
De naam is een directe verwijzing naar oud-wethouder 
Sjoukje van der Pas-Bouman die op 2 april 2013 is 
overleden. Moeder en dochter maken het goed.  
U kunt ze bewonderen tijdens de openingstijden  
van de kinderboederij.

www.speelbosmeermond.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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
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

Steunpunt vrijwilligerswerk

Wijkschouw omgeving Merlenhoven 
Op dinsdag 23 april houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie en 
Elan Wonen een schouw in de wijk Merlenhoven. 
Gezamenlijk inventariseren zij of er nog 
knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud 
en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. 

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, graffiti, 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 telefoonnummer (023) 
548 57 45 of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Zonatlas 
Heeft u al gekeken op www.zonatlas.nl? Op deze 
website kunt u kijken of uw dak geschikt is voor 
zonnepanelen. Omdat het een nieuw instrument is, 
kan het zijn dat er nog onjuistheden in voorkomen. 
Mocht u iets opmerken bij het gebruik van de 
zonatlas, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden 
via gemeente@heemstede.nl. De gemeente verzamelt 
alle gemelde fouten en onregelmatigheden en zal dit 
in mei in één keer doorgeven aan de producent van 
de zonatlas. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Omgevingsvergunningen

Start inspraak herijking nadere regels terrassenbeleid  
centrumgebied

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  H.W. Mesdaglaan 19 wabonummer 4229, plaatsen 

dakkapel op achtergeveldakvlak,  
ontvangen 31 maart 2013. 

-  Franz Lehárlaan 117 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 4234,  
ontvangen 1 april 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 64 het kappen van 1 es 
wabonummer 4236, ontvangen 2 april 2013.

-  Pieter de Hooghstraat 14 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 4260, ontvangen 2 april 2013.

-  Rijnlaan 68 het kappen van 1 boom wabonummer 
4267, ontvangen 4 april 2013.

-  Linge 2 het kappen van 1 dennenboom 
wabonummer 4258, ontvangen 2 april 2013. 

-  Franz Lehárlaan 84 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 4269,  
ontvangen 3 april 2013. 

De evaluatie van de herinrichting van de Binnenweg 
heeft aanleiding gegeven het terrassenbeleid voor het 
centrumgebied te vereenvoudigen en te verruimen. 
Op 9 april 2013 heeft het college besloten een 
concept herijking terrassenbeleid vast te stellen en dat 
voor inspraak ter inzage te leggen. De nadere regels 
terrassenbeleid maken deel uit van de Algemene 
Plaatselijke Verordening en de Welstandsnota. Beiden 
verwijzen naar de nadere regels.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Uitgebreide procedure)
-  Overijssellaan 309 brandveilig gebruik voor 

een wijziging in opvang van de BSO Bambino 
wabonummer 4291, ontvangen 3 april 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
-  Jozef Israëlsplein 1 het kappen van 1 kersenboom en 

1 rode meidoorn wabonummer 4123,  
verzonden 12 april 2013. 

-  Adriaan Pauwlaan 10 het kappen van 1 berk en  
1 ceder wabonummer 4143, verzonden 12 april 2013.

-  Camphuysenlaan 4 het kappen van 1 kastanje 
wabonummer 3997, verzonden 12 april 2013. 

-  Cruquiushaven 17 het kappen van 1 berk 
wabonummer 4180, verzonden 12 april 2013. 

Reageren
Het beleid zal gedurende 6 weken, van donderdag 
18 april tot en met woensdag 29 mei 2013 
ter inzage liggen. In deze periode kunnen 
belanghebbenden zienswijzen indienen bij het 
college. De zienswijzen worden meegenomen bij de 
uiteindelijke besluitvorming over de herijking van de 
nadere regels terrassenbeleid centrumgebied.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan: 

-  Heemsteedse Dreef 277 het kappen van 1 berk 
wabonummer 3930, verzonden 12 april 2013. 

-  t.h.v. Brederolaan 20 het kappen van 1 cypres/
conifeer wabonummer 4054, verzonden 12 april 
2013. 

-  Johan Wagenaarlaan 13 het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 3998, verzonden 12 april 2013. 

-  Borneostraat 59 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 3999, verzonden 12 april 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 64 het kappen van 1 es 
wabonummer 4236, verzonden 12 april 2013. 

-  Anna Blamanlaan 1 het uitbreiden van een woonhuis 
wabonummer 3651, verzonden 11 april 2013. 

Gemeente Heemstede, afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, t.a.v. de heer M. Jansen, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Ook kunt u contact opnemen 
met de heer M. Jansen, telefoon (023) 548 57 52.

Lees de belangrijkste wijzigingen op  
www.heemstede.nl/bekendmakingen of in het 
raadhuis.



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

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 25 april 2013 
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 2 april 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
-  Vaststellen verordening incidentele subsidies 

buurtactiviteiten 2013

Hamerpunten: 
- Vaststellen Milieujaarverslag 2012
-  Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden 

(Wmo)

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

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’.

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.
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