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4 mei - dodenherdenking

De 1e Heemsteedse jongerenkrant is uit! 

Lintjesregen 2013 

De gemeente Heemstede eert op zaterdag 4 mei de 
landgenoten die in de Tweede Wereldoorlog hun 
leven gaven voor ons vaderland. Daarnaast herdenken 
wij allen die sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en 
bij vredesmissies. De burgemeester nodigt de inwoners 
van Heemstede uit met gepaste eerbied deel te nemen 
aan de stille tocht. De stoet vertrekt om 19.40 uur 
vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 20.00 uur bij 
het monument aan de Vrijheidsdreef. Elk jaar vraagt 
de burgemeester een inwoner van Heemstede een 

De 4e-jaars leerlingen van College Hageveld hebben 
een jongerenkrant gemaakt in het kader van hun 
maatschappelijke stage. Wethouder Jur Botter 
overhandigde donderdag 25 april het eerste exemplaar 
aan de makers van de krant. De onderwerpen van de 
krant zijn bepaald tijdens eerdere gesprekken met 
leerlingen uit de groepen 7/8 van de basisscholen 
in Heemstede. En ook de Klankbordgroep Jongeren 
heeft onderwerpen aangedragen. De krant wordt 
thuisbezorgd bij jongeren tussen 10 en 18 jaar en 
uitgedeeld tijdens Koninginnedag.

toespraak te houden bij de dodenherdenking. Dit 
jaar heeft zij de heer Yeb-Jan Joustra uitgenodigd als 
gastspreker bij de ceremonie op de Vrijheidsdreef. De 
heer Joustra is bestuurslid van de Landelijke Stichting 
Tegen Zinloos Geweld/MOED.nl. In 1981 werd hij een 
half jaar voor de VN Vredesmacht UNIFIL uitgezonden 
naar Libanon. Als veteraan is hij ook voorzitter van de 
Nederlandse Unifil Vereniging.
Kijk voor het volledige programma op 
www.heemstede.nl. 

Burgemeester Marianne Heeremans heeft vrijdag  
26 april drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt 
aan: mevrouw C. van den Akker (lid in de Orde van 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog wilt herdenken door op 4 mei halfstok te 
vlaggen dan wordt dit door het gemeentebestuur 

bijzonder op prijs gesteld. Het eerbetoon is vanaf 
18.00 uur tot zonsondergang (kort na 21.00 uur). 

(v.l.n.r. Friso Dam, wethouder Jur Botter, Daniël de Gorter  
en Stijn Moerman)

Oranje-Nassau), mevrouw drs. W.D. Dondorp (Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau) en mevrouw prof.dr. A.A. 
van Ruler (officier in de Orde van Oranje-Nassau).  

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



Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ 
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Bedrijventerreinen’ met plan idn: NL.IMRO.0397.
BPbedrijven-0101, met ingang van 2 mei 2013 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. 
Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de bedrijventerreinen aan 
de Cruquiusweg/Nijverheidsweg en de Leidsevaart in 
Heemstede.
 
De belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan, 
zijn:
-  De bouwkundige splitsing van een woning 

in meerdere woningen blijft mogelijk, tenzij 
uitdrukkelijk is bepaald dat slechts één woning is 
toegestaan;

-  een kelder onder het hoofdgebouw wordt expliciet 
toegestaan;

-  een dakterras op het dak van een aan- of uitbouw 
wordt toegestaan, mits de afstand van het dakterras 
tot de perceelsgrens tenminste 2 m bedraagt;

-  het verbod op het plaatsen van twee dakkapellen 
boven elkaar in één dakvlak wordt gehandhaafd;

-  erkers worden op de plankaart ondergebracht in 
de categorie ‘overschrijding van de bouwgrenzen’, 
in plaats van binnen het bouwvlak (in de huidige 
bestemmingsplannen is hier niet consequent mee 
omgegaan);

-  in een bestemmingsplan kan de mogelijkheid 
worden opgenomen om in bepaalde gevallen af te 
wijken van dat bestemmingsplan: de binnenplanse 
afwijking van de bouw- en/of gebruiksregels. Het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor 
een binnenplanse afwijking van de bouw- en/of 
gebruiksregels (bijv. 10% overschrijding van de in 
het plan aangegeven maten) zal geen automatisme 
zijn. Bij de afweging zullen aspecten als bijvoorbeeld 
het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en 
verkeersveiligheid worden meegewogen;

-  het huidige beleid voor seksinrichtingen wordt 
gehandhaafd (vergunning mogelijk voor maximaal 
twee vestigingen in Heemstede, mits aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan);

-  e-commerce is opgenomen in de staat van 
bedrijfsinrichtingen, bestemmingsplannen uit 
1986/1992 bevatten deze soort bedrijven niet;

-  alle wijzigingen die in het verleden met een  
procedure zijn gerealiseerd zijn in het 
bestemmingsplan opgenomen.

Waar kunt u het  
ontwerpbestemmingsplan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en 
toelichting) is met ingang van 2 mei 2013 gedurende 
zes weken voor een ieder digitaal in te zien op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidn: 
NL.IMRO.0397.BPbedrijven-0101 en op de website van 

de gemeente Heemstede. Ook ligt er een exemplaar 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden  
van het raadhuis vindt u op de website  
www.Heemstede.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar  
maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (2 mei- 12 
juni 2013) kan een ieder reageren. Zienswijzen met 
betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kunt 
u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Als u 
schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw zienswijze 
richten aan de gemeenteraad van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.  
U kunt uw zienswijze ook via een e-mail versturen aan 
gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met mevrouw L.C.Wijker van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Haar telefoonnummer is  
(023) 548 57 83, haar e-mailadres:  
lwijker@heemstede.nl. Ook voor nadere informatie 
over het ontwerp-besluit kunt u zich tot mevrouw  
L.C. Wijker wenden.

Jaarrekening 2012

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Het college van B&W heeft in zijn vergadering van  
16 april 2013 de jaarrekening 2012 vastgesteld.  
De rekening van baten en lasten sluit met een 
voordelig saldo van € 365.201,-. 
De jaarrekening 2012 is gecontroleerd door Ernst & 
Young accountants. Dit heeft geresulteerd in een 
goedkeurende accountantsverklaring, waarmee de 

Op 18 april 2013 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Crayenesterbasisschool voor het houden van een 
midzomernachtdiner op vrijdag 21 juni 2013 op en 
rondom het schoolplein aan de Crayenestersingel. 
Bij slechte weersomstandigheden zal het 

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 15 mei a.s. 
en in de raadsvergadering van donderdag 30 mei a.s. 

midzomernachtdiner plaatsvinden op vrijdag 28 juni 
2013. 
 
In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Crayenestersingel tussen de Adriaan Pauwlaan 

zal de jaarrekening 2012 van de gemeente Heemstede 
worden behandeld. Deze jaarrekening ligt ter inzage 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein en de 
bibliotheek aan het Julianaplein.

en de Lanckhorstlaan (aan de zijde van de 
Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te sluiten 
van 18.00 tot 24.00 uur.

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

Bekendmaking intrekking bomenkaart
Burgemeester en wethouders hebben op 24 april 
2012 besloten om de vaststelling van de Bomenkaart 
in te trekken. Op 2 mei 2012 is in HeemstedeNieuws 
een mededeling hierover verschenen. In het kader 

van een hoger beroep dat is ingesteld is gebleken 
dat deze mededeling niet voldoet aan de formele 
eisen waaraan de bekendmaking van een besluit 
moet voldoen. Om die reden volgt hier de formele 
bekendmaking:

Bij besluit van 24 april 2012 hebben burgemeester en 
wethouders het besluit van 8 november 2011 waarbij 
de lijst van beschermde bomen op particulier terrein, 
de zgn. Bomenkaart, is vastgesteld, ingetrokken. Het 
besluit ligt vanaf heden gedurende 6 weken tijdens  
de openingsuren ter inzage in het Raadhuis.



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.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Positief Opvoeden 
workshop  
‘Leren luisteren’ 

Bouwtekeningen online beschikbaar 

Op woensdag 15 mei van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een positief opvoeden workshop 
‘leren luisteren’. De workshop is voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede.

Tijdens deze interactieve workshop leren ouders hoe 
om te gaan met lastig gedrag zoals niet luisteren? Hoe 
stel je grenzen en leer je kinderen om op een positieve 
manier mee te werken. Heeft u interesse voor deze 
workshop, schrijf u dan in via www.cjgheemstede.nl. Er 
zijn geen kosten verbonden aan deze workshop. 

Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden kijk op www.positiefopvoeden.nl.

De bouwtekeningen van woningen en 
bedrijfspanden binnen de gemeente 
Heemstede zijn voortaan via  
www.heemstede.nl voor iedereen 
toegankelijk. In dit archief zitten alle 
bouwtekeningen van 1901 tot 2012.  
U hoeft niet meer naar het gemeentehuis 
te komen om deze te bekijken maar kunt 
deze pdf -documenten digitaal bekijken, 
downloaden en printen.

De gemeente ziet dit als een volgende stap in het 
verder verbeteren van de dienstverlening en het 
toegankelijk maken van openbare informatie. 
   
Ga naar www.heemstede.nl
U heeft toegang tot de informatie via de 
gemeentelijke website: www.heemstede.nl, 
rubriek: wonen > (ver)bouwen > raadpleeg 
bouwtekeningen.  

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
-  Herenweg 172 het kappen van 1 beuk, 

wabonummer 4546, ontvangen 22 april 2013. 
Reguliere procedure.

-  Meindert Hobbemastraat 15 het kappen van  
1 berk, wabonummer 4547, ontvangen 22 april 2012. 
Reguliere procedure.

-  Heemsteedse Dreef 268 het kappen van 2 essen, 
wabonummer 4587, ontvangen 23 april 2013. 
Reguliere procedure.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor brandveilig gebruik
-  Sportparklaan 6 brandveilig gebruik voor 

een jeugdweekend van sportcomplex RCH, 
wabonummer 4492, ontvangen 10 april 2013. 
Uitgebreide procedure.

Of u gaat direct naar bouwtekeningen.heemstede.nl. 
Er is bovendien een mobiele versie voor smartphones 
en tablets beschikbaar. 
 
Constructieberekeningen of  
bouwtekeningen na 2012
Constructieberekeningen (of bouwtekeningen van 
na 2012) kunt u niet online raadplegen. Wilt u deze 
inzien, dan moet u daarvoor een afspraak maken 
met de afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT). 
Hetzelfde geldt voor als u vragen heeft over een 
bestemmingsplan. U kunt online een afspraak maken 
met BWT via www.heemstede.nl of telefonisch via het 
algemene nummer 14 023.

U kunt géén vragen stellen over de bouwtekeningen. 
Raadpleeg daarvoor uw aannemer, architect of makelaar. 

In plaats van op Hemelvaartsdag 9 mei zamelt De Meerlanden het  
huishoudelijk afval in op vrijdag 10 mei (dit geldt voor wijk 3a, 3b en  
de gele huisvuilzakken).

Loket Heemstede is er 
voor u!

Raadsbesluiten 25 april 2013
Aanwezig waren 18 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
-  Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 

2013
- Milieujaarverslag 2012

-  Basistarieven hulp bij het huishouden per  
 1 oktober 2013 op: 
€19,68 per uur voor categorie 1 
€23,61 per uur voor categorie 2 
€25,85 per uur voor categorie 3

Vaartuig Quick Silver 400 Leidsevaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een wit 
polyester vaartuig, merk: Quick Silver 400, aangetroffen 
in de Leidsevaart ter hoogte van het NS-station.  
Dit vaartuig dreef los en is tijdelijk door de politie 
aan de kant van het NS-station vastgelegd met 
lint. Vanwege het ontbreken van de mogelijkheid 
om het vaartuig goed vast te leggen, is uit 

veiligheidsoverwegingen het vaartuig uit het water 
gehaald.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig kan voor 
teruggave van het vaartuig contact opnemen met 
de medewerkers van bureau Handhaving, via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



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

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’.

Regelgeving
Nieuw Aanwijzingsbesluit APV 
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 
vastgesteld. De regeling treedt met terugwerkende 
kracht met ingang van 28 maart 2013 in werking. 
Per diezelfde datum is het Aanwijzingsbesluit APV 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 december 2010 
ingetrokken.

Nieuwe Nadere regels APV
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college de 
Nadere Regels Algemene Plaatselijke Verordening 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 9 mei 

2013 in werking. Per die datum zijn de Nadere Regels 
APV, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 maart 2011, 
ingetrokken.

Nieuwe Mandaatregeling 2013
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college 
Mandaatregeling 2013 vastgesteld. De 
Mandaatregeling 2013 is met ingang van 24 april 
2013 in werking getreden. Per diezelfde datum is de 
Mandaatregeling 2012 komen te vervallen.

Nieuwe Regeling tegemoetkoming  
kosten kinderopvang Heemstede 2013
Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college De 
regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 
Heemstede 2013 vastgesteld. Deze Regeling treedt 
met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 
2013.

De bovenstaande regelingen liggen na in 
werkingtreding tot en met 24 juli 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder “Lokale regelingen”.

Bouwtekeningen  
online  

beschikbaar

In deze uitgave:
-  15 mei: Workshop  

‘Leren luisteren’

-  Jaarrekening 2012

-  Ontwerpbestemmings-
plan Bedrijventerreinen

NieuwsInformatie van de gemeente Heemstede, 1 mei 2013

4 mei - dodenherdenking

De 1
e
 Heemsteedse jongerenkrant is uit! 

Lintjesregen 2013 

De gemeente Heemstede eert op zaterdag 4 mei de 
landgenoten die in de Tweede Wereldoorlog hun 
leven gaven voor ons vaderland. Daarnaast herdenken 
wij allen die sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en 
bij vredesmissies. De burgemeester nodigt de inwoners 
van Heemstede uit met gepaste eerbied deel te nemen 
aan de stille tocht. De stoet vertrekt om 19.40 uur 
vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 20.00 uur bij 
het monument aan de Vrijheidsdreef. Elk jaar vraagt 
de burgemeester een inwoner van Heemstede een 

De 4e-jaars leerlingen van College Hageveld hebben 
een jongerenkrant gemaakt in het kader van hun 
maatschappelijke stage. Wethouder Jur Botter 
overhandigde donderdag 25 april het eerste exemplaar 
aan de makers van de krant. De onderwerpen van de 
krant zijn bepaald tijdens eerdere gesprekken met 
leerlingen uit de groepen 7/8 van de basisscholen 
in Heemstede. En ook de Klankbordgroep Jongeren 
heeft onderwerpen aangedragen. De krant wordt 
thuisbezorgd bij jongeren tussen 10 en 18 jaar en 
uitgedeeld tijdens Koninginnedag.

toespraak te houden bij de dodenherdenking. Dit 
jaar heeft zij de heer Yeb-Jan Joustra uitgenodigd als 
gastspreker bij de ceremonie op de Vrijheidsdreef. De 
heer Joustra is bestuurslid van de Landelijke Stichting 
Tegen Zinloos Geweld/MOED.nl. In 1981 werd hij een 
half jaar voor de VN Vredesmacht UNIFIL uitgezonden 
naar Libanon. Als veteraan is hij ook voorzitter van de 
Nederlandse Unifil Vereniging.
Kijk voor het volledige programma op 
www.heemstede.nl. 

Burgemeester Marianne Heeremans heeft vrijdag  
26 april drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt 
aan: mevrouw C. van den Akker (lid in de Orde van 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog wilt herdenken door op 4 mei halfstok te 
vlaggen dan wordt dit door het gemeentebestuur 

bijzonder op prijs gesteld. Het eerbetoon is vanaf 
18.00 uur tot zonsondergang (kort na 21.00 uur). 

(v.l.n.r. Friso Dam, wethouder Jur Botter, Daniël de Gorter  
en Stijn Moerman)

Oranje-Nassau), mevrouw drs. W.D. Dondorp (Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau) en mevrouw prof.dr. A.A. 
van Ruler (officier in de Orde van Oranje-Nassau).  

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




