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Koninginnedag aubade
Koninginnedag krijgt op maandag 30 april een
feestelijke start met de aubade bij het raadhuis.
Deze bijeenkomst op het Raadhuisplein vindt plaats
van 9 tot 10 uur. U wordt van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. Het complete programma
van Koninginnedag vindt u elders in deze
HeemstedeNieuws en op www.heemstede.nl.

Behandeling 16 mei in commissie Middelen
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Vraag vóór 1 mei
reisdocument voor
uw kind aan!
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

Nieuw ligplaatsenbeleid in voorbereiding
De gemeente heeft een concept opgesteld voor
een nieuwe Verordening openbare wateren
met daarin regels voor het ligplaatsenbeleid.
Hierin staat onder meer dat voor een boot in de
Heemsteedse wateren een vergunning nodig is
en liggeld betaald moet worden. De commissie
Middelen behandelt dit concept op 16 mei waarna
het de inspraak ingaat. Naar verwachting gaat het
ligplaatsenbeleid na de zomer in. Dit betekent dat
er de komende periode nog niets verandert en
het aanvragen van een ligplaatsvergunning in het
najaar pas mogelijk is.

Nieuwe regels
Vergunning en kosten
Alle vaartuigen die een ligplaats innemen in openbaar
water in Heemstede hebben een ligplaatsvergunning
nodig. Ongeacht of het vaartuig aan eigen of
gemeentegrond ligt. Voor het verkrijgen van een
ligplaatsvergunning is eenmalig leges verschuldigd.

Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning
is verleend, zorgt de gemeente voor een
aanlegvoorziening.
Inwoners Heemstede
Ligplaatsvergunningen worden tot 1 jaar na het in
werking treden van de verordening alleen verstrekt aan
inwoners van de gemeente Heemstede. Na dat jaar
wordt er gekeken wat er met eventuele vrije plaatsen
wordt gedaan.

Lees meer over inspraak en planning op de volgende
pagina.

Ligplaatsgeld
Er moet vanaf 2013 een jaarlijkse precario (ligplaatsgeld)
betaald worden wanneer het vaartuig in water ligt dat
eigendom is van de gemeente Heemstede.
Als de ligplaats zich bevindt aan eigen grond en de
gemeente is geen eigenaar van het water waarin de
boot ligt, kan geen ligplaatsgeld worden geheven.
Er is dan wel een ligplaatsvergunning nodig, omdat het
water openbaar toegankelijk is.

4 mei - dodenherdenking
Op vrijdag 4 mei wordt in de gemeente Heemstede
stilgestaan bij allen die in oorlogsjaren zijn gevallen.
U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Vanaf 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht
genomen ter nagedachtenis aan de gevallenen bij het
monument aan de Vrijheidsdreef. Het hele programma
leest u volgende week in HeemstedeNieuws en op
www.heemstede.nl.

Test hardloopchips sportpark
Op het vernieuwde sportpark Groenendaal aan
de Sportparklaan is een trimparcours met een
tijdregistratiesysteem aangelegd. Met chips/tags
aan de hardloopschoenen wordt de rondetijd
gemeten. Door problemen met de detectie van de
hardloopchips konden de chips nog niet worden
verstrekt. De fabrikant van het tijdregistratiesysteem
heeft nieuwe hardloopchips ontwikkeld. Deze chips
worden op dit moment getest op hun kwaliteit. Naar
verwachting worden de hardloopchips vanaf half mei
2012 geleverd. Ze zijn dan te koop voor circa
€ 2,50 per stuk bij Sportplaza Groenendaal en
de publieksbalie van het Raadhuis.
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Inspraak en planning
Het concept van de Verordening openbare wateren
wordt voorgelegd aan de commissie Middelen van 16
mei. U kunt voor deze vergadering inspreken. Neem
hiervoor contact op met de griffie via raadsgriffier@
heemstede.nl, tel. (023) 548 57 47.
Na de behandeling in de commissie Middelen wordt
het concept zes weken ter inzage gelegd en kunt u
hierover uw mening geven. Dit maken wij bekend via
HeemstedeNieuws en de website.
Vervolgens zal de definitieve verordening in het najaar
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via
telefoonnummer (023) 548 57 03.

Werk aan de weg

Logopedisch spreekuur 0-4 jarigen
CJG Heemstede
Het CJG Heemstede is sinds kort gestart met een
logopedisch spreekuur.

Waarom een spreekuur?
Een goede taal- en spraakontwikkeling zijn zeer
belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan. Een
kind dat meer taal en spraak tot zijn beschikking heeft,
functioneert beter in de klas en in de thuissituatie. Het
heeft meer kansen om optimaal van het onderwijs te
kunnen profiteren en om zijn/haar plaats te vinden
in de maatschappij. Daarom is leren praten en de taal
gebruiken van groot belang.

Hoe eerder hoe beter
Van den Eijndekade, tussen Heemsteedse
Dreef en Industrieweg Tot 5 mei 2012 is de
Van den Eijndekade tussen Heemsteedse Dreef
en Industrieweg op werkdagen tussen 09.00 en 15.30
uur afgesloten voor alle verkeer. Tussen 1 en 5 mei is
dit weggedeelte gedurende hele dagen afgesloten.
Omleidingsroutes staan met borden aangegeven.

Als taal- en spraakproblemen in een vroeg
stadium gesignaleerd worden, kunnen
communicatieproblemen en leerachterstanden
voorkomen worden. Een goede ontwikkeling van
de communicatie is belangrijk voor de sociale en

emotionele ontwikkeling. Advisering bij meertaligheid
en het goed aanbieden van verschillende talen in
de thuissituatie, speelt ook een belangrijke rol bij
de preventie van problemen. Om u als ouder hierbij
te ondersteunen, biedt de gemeente Heemstede
in samenwerking met OnderwijsAdvies afdeling
logopedie, een logopedisch spreekuur op het CJG aan.

Uitvoering en aanmelding
De jeugdarts van het consultatiebureau kan ouders
met een kind in de leeftijd van 0-4 jaar verwijzen naar
het logopedisch spreekuur op het CJG.
Maar ook kunt u als ouder zelf een afspraak maken
voor het spreekuur.
Heeft u vragen en/of zorgen over de spraaktaalontwikkeling van uw kind of vragen over
mondmotoriek en eten en drinken, dan kan de
logopedist u hierover adviseren en een eventueel
vervolg met u bespreken.

Hoe kunt u een afspraak maken?
Het logopedisch spreekuur vindt één keer per drie
weken plaats. Wanneer u een afspraak wilt maken voor
het logopedisch spreekuur kunt u contact opnemen
met de logopedist. Zij zal een datum en tijd met u
afspreken.

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.

Neem voor meer informatie contact op met:
Caroline Villevoye
Logopedist Onderwijs Advies Cruquius:
Telefoon: 06-57540781
E-mail: Villevoye@onderwijsadvies.nl

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

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.

Programma Koninginnedag 2012
Raadhuisplein

Sportparklaan en omgeving

- 09.00 - 10.00 uur Aubade, Optreden St. Michaël,
Optreden van het kinderkoor van de Voorweg &
Nicolaas Beetsschool
- 10.00 - 10.45 uur Ontvangst dragers Koninklijke
onderscheiding

- 07.00 - 15.00 uur Vrijmarkt
- 08.00 - 23.00 uur Kermis
- 10.00 - 15.00 uur Kinderspelen Scouting groep Graaf
Bernadotte
- 11.00 - 13.00 uur Inschrijving Puzzelfietstocht,
Trapveldje SEIN aan de Meerweg
- vanaf 11.00 uur Start Puzzelfietstocht

Wilhelminaplein
- 10.00 - 12.00 uur Koffie- en cakefestijn, door Bakker
Buijs en winkeliersvereniging
- 14.00 - 15.00 uur Community Singing m.m.v. Leny
van Schaik (Oude Kerk Wilhelminaplein)
- 15.00 - 19.30 uur Koninginnen BBQ

Jan van Goyenstraat
Zondag 29 april
- 14.00 - 17.00 Sunday lounge / Queensfever inclusief
een High tea
- 17.00 - 23.00 Heemsteedse Koninginnenacht, DJ
speelt buiten onder de overkapping diverse sessies
Maandag 30 april
- 09.00 - 16.00 Kinderkleedjes vrijmarkt speciaal gericht
op de allerkleinste kinderen, geen handelaren of
kraamverkoop.
- 10.00 - 17.00 Diverse springkussens verdeeld over het
middengedeelte van de Jan van Gooyenstraat
- 11.00 - 20.00 Diskjockey speelt diverse sessies

Optredens muziekpodium Wilhelminaplein:
- 14.00 - 16.00 uur Verschillende Dj’s geven een
spetterende performance
- 16.00 - 18.00 uur The Deal voor die gewoon
onbetaalbare covers
- 18.00 - 20.00 uur Soulmachine een soulformatie van
wereldklasse

Valkenburgerlaan
- 10.00 - 14.00 uur Zinderende Finale Heemstede Cup
2012
- 14.00 - 19.00 uur Diverse optredens bij koffiehuis
Yverda

Gewijzigde afvalinzameling rond Koninginnedag
- Wijk 1a: gft-afval van maandag 30 april naar vrijdag
27 april
- Wijk 1b: restafval van maandag 30 april naar vrijdag
27 april
- Gele huisvuilzakken: van maandag 30 april naar
dinsdag 1 mei

Op Koninginnedag 30 april zamelt De Meerlanden
geen huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken
gelden afwijkende inzameldata:

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

Elektrische apparaten niet verkocht?
Breng ze naar de milieustraat!
Op Koninginnedag worden veel elektrische apparaten
verkocht op de vrijmarkt. Dat is mooi: hergebruik is
de beste manier van recyclen. Na afloop verdwijnen
onverkochte apparaten vaak in de vuilnisbak.

Gratis stuntvlieger van Wecycle
Dus heb je niet alles verkocht? Breng dan
overgebleven elektrische apparaten naar de
milieustraat. De eerste 100 personen die in de week na
Koninginnedag een apparaat of spaarlamp inleveren

bij de milieustraat, krijgen een Wecycle-Stuntvlieger.
De eerste 500 krijgen een kraskaart en maken zo kans
op een luxe hotelovernachting.

Wecycle wil hier samen met de gemeente Heemstede
en De Meerlanden verandering in brengen.

Jaarrekening 2011
Het college van burgemeester en wethouders heeft
in zijn vergadering van 17 april 2012 de jaarrekening
2011 vastgesteld. De rekening van baten en lasten sluit
met een voordelig saldo van € 460.768.
De jaarrekening 2011 is gecontroleerd door Ernst &
Young accountants. Dit heeft geresulteerd in een

goedkeurende accountantsverklaring, waarmee de
accountant een oordeel geeft over de getrouwheid
van de financiële verantwoording en de rechtmatige
totstandkoming van de in de jaarrekening
opgenomen baten, lasten en balansmutaties.
In de commissie Middelen van woensdag 16 mei a.s.
en in de raadsvergadering van donderdag 24 mei a.s.

zal de jaarrekening 2011 van de gemeente Heemstede
worden behandeld. Deze jaarrekening ligt ter inzage
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein en de
bibliotheek aan het Julianaplein.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-Fazantenlaan 61 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.105
ontvangen 13 april 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8 en 10 het kappen van 11 bomen
2012.112
ontvangen 19 april 2012
- Van Merlenlaan 16-24 het kappen van een
vleugelnoot 2012.104
ontvangen 13 april 2012
- Rijnlaan 132 het kappen van een conifeer en een
ceder 2012.103
ontvangen 13 april 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Sportparklaan 18 verzoek brandveiliggebruik voor
maximaal 150 personen i.p.v. 100 personen t.b.v.
sportaccomodatie/praktijk voor fysiotherapie, Nieuw
Groenendaal 2012.108
ontvangen 5 april 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
2e fase
- Naast Manpadslaan 18 het bouwen van een
woonhuis 2010.183/4144
ontvangen 3 april 2012

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 20 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- J.C. van Oostzanenlaan 7 het doorbreken van een
muur 2012.075
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- J.H. Weissenbruchweg 15 het verbouwen en
uitbreiden van een woonhuis 2012.033
Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8 en 10 het kappen van 11 bomen
2012.112

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 26 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).

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26
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’.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen met onbekende
bestemming uit te schrijven:

- C. Rademakers, geboren 13-02-1988, p/a Jan van
Goyenstraat 28 per 17-04-2012
- P. Bos, geboren 22-01-1977, Zandvaartkade 11 per
17-04-2012
- K.M.G. Smith, geboren 27-04-1990, Tesselschadelaan
1 per 17-04-2012
- E.B. Sugiri, geboren 16-04-1955, Heemsteedse Dreef
160 per 18-04-2012
- G.J. Janzen, geboren 01-02-1966, Havenstraat 4 A per
19-04-2012
- S.E. Hughes, geboren 11-02-1990, Spoorzichtlaan 12
per 19-04-2012

- D.M. Janssen, geboren 16-03-1983, p/a Mr. S. van
Houtenstraat 9 per 27-03-2012
- L. Al-Djebouri, geboren 10-10-1983, Lindenlaan 66
per 06-04-2012
- D.W. Reid, geboren 16-11-1965, Spoorzichtlaan 12
per 26-03-2012

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.

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.

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).

Nieuw Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 2012 IASZ
Bij besluit van 3 april 2012 heeft het Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 2012 IASZ
vastgesteld. Op grond van het beleidskader Wet
Participatiebudget 2010-2012 dient jaarlijks een
vertaalslag gemaakt te worden naar de budgetten en

de besteding daarvan. In het Uitvoeringsprogramma
staan alle activiteiten en budgetten opgenomen die
voor 2012 gepland staan in het kader van re-integratie,
inburgering en educatie.
Het Uitvoeringsprogramma ligt gedurende 12

weken ter inzage op het gemeentehuis. Het
Uitvoeringsprogramma is ook digitaal te raadplegen
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
‘Lokale regelgeving’.

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.

MELDpunt

Harde muziek op ongewone tijden?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

Prijswinnaars Gelaarsde Kat
Heemstede – Deze krant organiseerde onlangs een kleurplaatactie met de Gelaarsde Kat
in de hoofdrol. Dit in het kader
van de nieuwe film ‘De Gelaarsde Kat Puss in Boots’ die op DVD
is verschenen. Niemand minder
dan Antonio Banderas neemt de
hoofdrol (stem) op zich. Mooie
avonturen in deze film die ook
wel omschreven wordt als ‘beste animatiefilm van het jaar’. De
kleurplaatactie leverde vijf win-

naars op. Die van Emmy van
Staalduijnen (5) viel het meeste
op met twee goudkleurige poezen. Ook Feline Dam (6), Mare Meijoord (8), Elisa Höcker (7)
en Christian Loonen (5) zijn in de
prijzen gevallen. Alle vijf krijgen
hun prijzen thuisgestuurd. Ze
winnen uiteraard de DVD, een
opblaaszwaard en een armband
met bedel.

Vos actief in
Bennebroek?

De jaarrekening 2011 is gecontroleerd door Ernst &
Young accountants. Dit heeft geresulteerd in een
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Bennebroek - In de omgeving van de Jan van Galenlaan en de Reek in Bennebroek is verontrusting ontstaan door het verdwijnen van drie konijnen en de
dood van een vierde konijn.
Een bewoonster aan de Reek
meldde dat twee van haar
konijnen vorige week spoorloos verdwenen zijn. Er was
een gat gegraven van buitenaf naar de ren. Normaliter blijven de konijnen als ze
per ongeluk ontsnappen, gewoon in de tuin. Afgelopen
donderdag was dat dus niet
zo. Ook waren de andere konijnen heel erg onrustig, volgens de bewoonster.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
in zijn vergadering van 17 april 2012 de jaarrekening
2011 vastgesteld. De rekening van baten en lasten sl
met een voordelig saldo van € 460.768.
Ze heeft briefjes verspreid in
de buurt en kreeg een reactie
van iemand die vorige week
een konijn is kwijtgeraakt. Er
waren sporen van een heftig
gevecht. De week daarvoor is
er een konijn gedood en een
verdwenen op de Jan van Galenlaan.

Jaarrekening 2011

