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Oplopende levertijden reisdocumenten
Door de grote hoeveelheid aanvragen van
reisdocumenten voor kinderen door heel Nederland,
lopen ook de levertijden voor reisdocumenten voor
personen ouder dan 14 jaar op. U moet rekening
houden met een levertijd van minimaal 2 weken.
En mogelijk loopt deze levertijd de komende weken
verder op. Kijk op de gemeentelijke website
www.heemstede.nl om te zien wanneer het door u
aangevraagde reisdocument opgehaald kan worden.
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Gewijzigde afvalinzameling
rond Hemelvaartsdag
en Pinksteren
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.

Wij verzoeken u uw
reisdocument zo spoedig
mogelijk op te halen. Is het
reisdocument voor uw kind,
dan moet uw kind aanwezig
zijn! Scan de QR code en ga
direct naar artikel over afhalen
reisdocument.

Inloopochtend burgemeester 11 mei
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse
inloopochtend langs te komen bij burgemeester
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats

op vrijdag 11 mei van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij
inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen
in Heemstede.

Aanpassingen kruispunt
Heemsteedse Dreef - Camplaan
De afgelopen jaren hebben zich meerdere
ongevallen voorgedaan op het kruispunt
Heemsteedse Dreef - Camplaan, waarvan een
aantal met slachtoffers. De gemeente heeft
daarom in 2011 een verkeersonderzoek op dit
kruispunt uit laten voeren door een adviesbureau.
Dit adviesbureau heeft in een rapport een aantal
aanbevelingen gedaan om de verkeerssituatie
veiliger te maken.
Eind 2011 tot begin februari 2012 is een proefopstelling
geplaatst waarbij de effecten van de mogelijke
aanpassingen zijn onderzocht. Aan de hand hiervan
worden de volgende verbeteringen voorgesteld:
- het opheffen van het linksafopstelvak vanaf de
Heemsteedse Dreef richting de Camplaan-oost
waardoor oversteken verbetert. Linksaf blijft mogelijk,
maar er komt geen aparte opstelstrook voor;
- komend vanaf Bennebroek begint de linkerrijstrook
later (na het passeren van het kruispuntvlak) zodat

fietsers ook aan deze kant van het kruispunt slechts
één rijstrook over hoeven te steken;
- ophogen van de fietsstroken waardoor ze beter
gescheiden zijn van het autoverkeer;
- onderzoeken van de haalbaarheid om de 30 km-zone
op de Camplaan richting het Wilhelminaplein eerder
te laten beginnen.

Vervolg en inspraak
De commissie Ruimte bespreekt dit voorstel in de
vergadering van maandag 21 mei om 20.00 uur in
het raadhuis. U wordt van harte uitgenodigd deze
vergadering bij te wonen en, als u dat wilt, hierover in
te spreken. Na deze vergadering wordt het voorlopig
ontwerp opgesteld en zal de inspraakprocedure starten.
In de zes weken die daarop volgen kunt u uw mening
geven. Het uiteindelijke ontwerp zal hierna aan de
commissie ruimte worden voorgelegd. Meer informatie
vindt u op www.heemstede.nl onder nieuws.

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

Fotograaf Donald van Hasselt

Commissievergaderingen mei
Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken
Noordoost
Voor de woonwijken tussen de Heemsteedse
Dreef, de Crayenestervaart, het Spaarne, het
Heemsteeds Kanaal en de Nijverheidsweg is het
ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noordoost’
opgesteld. Dit plan wordt op dinsdag 15 mei
besproken door de commissie Ruimte (locatie:
Raadhuis, aanvang: 21.00 uur). U kunt tijdens deze
openbare vergadering inspreken over dit (en andere)
onderwerpen.

Meer info en inspraak
Kijk voor meer informatie over het spreekrecht op
www.heemstede.nl, of neem contact op met de
raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien via de
gemeentelijke website: www.heemstede.nl > wonen
> (ver)bouwen > bestemmingsplannen. Met de
gemeentelijke viewer kunt u op detail inzoomen en
zien wat de regels zijn voor een bepaald stuk grond.
Na de behandeling door de commissie Ruimte wordt
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en
start de inspraakprocedure.

Op 15, 16 en 21 mei komen de raadscommissies
Samenleving, Middelen en Ruimte weer bijeen in
het raadhuis. Raadscommissies zijn bedoeld voor
het vergaren van informatie en het uitwisselen
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen
bijwonen als toehoorder, en u kunt als u dat wilt
ook uw mening geven over onderwerpen.
De commissie Samenleving bespreekt op dinsdag
15 mei om 20.00 uur onder meer Paswerk, het
werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland. Verder
zal Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland
een presentatie houden. Naar aanleiding van een
wetsvoorstel met ingrijpende wijzigingen van de wet
inburgering zal deze stichting ingaan op het belang
van maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen.
De commissie Ruimte behandelt in mei veel
onderwerpen en daarom komt deze commissie
twee keer bij elkaar. Op dinsdag 15 mei (vanaf
21.00 uur) bespreekt de commissie onder meer het
Manpadslaangebied. Het college van B&W stelt voor
enige bebouwing in dit gebied toe te staan om met
de opbrengst daarvan het gebied verder groen te
kunnen inrichten voor recreatief gebruik. Verder
wordt er in deze vergadering onder andere gesproken
over het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken
Noordoost’ (zie ook verderop in deze uitgave) en de
afvalinzameling en reiniging na 2012. Op maandag

21 mei om 20.00 uur komt de commissie Ruimte
opnieuw bij elkaar. Dan zijn de onderwerpen onder
meer: evaluatie van de Binnenweg na de herinrichting
en het veiliger maken van het kruispunt Heemsteedse
Dreef – Camplaan (zie ook het artikel in deze uitgave).
Wanneer agendapunten in de vergadering van 15
mei door tijdgebrek niet kunnen worden behandeld,
dan schuiven deze door naar de vergadering van de
commissie Ruimte op 21 mei 2012.
De commissie Middelen komt op woensdag 16 mei
om 20.00 uur bijeen. Hier zijn de onderwerpen onder
meer de jaarrekening van de gemeente Heemstede
en de Veiligheidsregio Kennemerland. Verder wordt
het voorgenomen beleid voor ligplaatsen voor
pleziervaartuigen in het openbare water in de
gemeente Heemstede besproken, waarover wij eerder
berichtten in HeemstedeNieuws.
Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen en
de volledige agenda’s op www.heemstede.nl. Hier
vindt u ook informatie over het spreekrecht tijdens
vergaderingen.

Opknapbeurt fontein Valkenburgerplein
Strengere controle
hondenpoep
In Heemstede geldt overal een opruimplicht
voor hondenpoep. Dit betekent dat u altijd de
uitwerpselen van uw hond moet opruimen,
ook op losloopplaatsen zoals het wandelbos
Groenendaal. Kinderspeelplaatsen en
speelweides zijn verboden gebied voor honden,
ook als ze aangelijnd zijn.
De gemeentelijke handhavers gaan strenger
controleren of deze regels worden nageleefd. Dit naar
aanleiding van de laatste wijkschouw in april, waarbij
veel hondenpoep werd aangetroffen.
Zorg dus dat u altijd een zakje bij u heeft om de poep
op te ruimen. De boete voor het niet aanlijnen van een
hond is € 85. Het niet opruimen van hondenpoep kost
€ 120.
Kijk voor meer informatie over
de regels en losloopgebieden
voor honden op www.
heemstede.nl > Wonen>
Leefbaarheid> Honden(poep)
beleid of scan de QR code.

Vanaf 14 mei wordt de fontein aan het
Valkenburgerplein opgeknapt. De
werkzaamheden duren naar verwachting drie tot
vier weken, zodat de fontein voor de zomer weer
in al zijn glorie is te bewonderen.
Sinds 1992 siert de fontein van de kunstenaar Karola
Veldkamp de rotonde op het Valkenburgerplein.
Destijds heeft de kunstenaar zich bij het ontwerpen
van de fontein laten inspireren door de buitenplaats
‘Valkenburg’ die vroeger op de plaats van het
Valkenburgerplein gelegen heeft. Dit gegeven heeft
de kunstenaar gebruikt om zelf een beeld te creëren
van het verleden. De poort wordt weerspiegeld in
het water en vormt op deze manier weer een poort.
De weerspiegeling vormt de poort naar het verleden

Werk aan de weg
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.

dat niet tastbaar is. Uit recent onderzoek is gebleken
dat in de afgelopen periode schade ontstaan is aan
de buitenkant van het bassin. Reden om de fontein
een opknapbeurt te geven. De kunstenaar zal de
werkzaamheden zelf uitvoeren.

Gewijzigde afvalinzameling rond
Hemelvaartsdag en
Pinksteren

Spraak en taalontwikkeling bij kinderen
0-4 jaar. De bijeenkomst richt zich op ouders met
kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. De themaavond vindt plaats op donderdag 31 mei van 20.00
tot 22.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te
Heemstede. U hoeft zich niet aan te melden. Aan deze
bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden. Kijk
voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl.

Op Hemelvaartsdag 17 mei en tweede pinksterdag
28 mei zamelt De Meerlanden geen huishoudelijk
afval in. Voor de volgende wijken gelden afwijkende
inzameldata:
- Wijk 1a:
gft-afval van maandag 28 mei naar vrijdag 25 mei
- Wijk 1b:
restafval van maandag 28 mei naar vrijdag 25 mei
- Wijk 3a:
gft-afval van donderdag 17 mei naar vrijdag 18 mei
- Wijk 3b:
restafval van donderdag 17 mei naar vrijdag 18 mei
Gele huisvuilzakken:
van maandag 28 mei naar dinsdag 29 mei.
De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven
op de in december 2010 huis-aan-huis verspreide
afvalkalender. U vindt de afvalkalender ook op
www.meerlanden.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vanaf de geboorte zijn kinderen bezig met het
leren van taal. Dit gaat meestal vanzelf. Kinderen
leren praten doordat zij taal en spraak horen
in de omgeving. Het is daarom belangrijk dat
taal en spraak door ouders en de omgeving
voldoende wordt gestimuleerd.
In een themabijeenkomst van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) krijgt u meer zicht op hoe u dit
kunt aanpakken. Gastsprekers voor deze avond zijn
Caroline Villevoye, logopediste van Onderwijs Advies
en Lucy Smit, jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg

Wilt u meer weten over deze themabijeenkomst
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 email
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

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
- C. Franklaan 17 het vergroten van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.117
ontvangen 23 april 2012
- Cruquiusweg 25 het realiseren van een entree met lift
t.b.v. de bedrijfsruimte 1e verdieping 2012.123
ontvangen 25 april 2012
- Johannes Vermeerstraat 9 het vergroten van een
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en
plaatsen op zijgeveldakvlak 2012.127
ontvangen 26 april 2012
- M. Vaumontlaan 12 een opbouw op een dakterras
2012.126
ontvangen 1 mei 2012
- Jozef Israëlsplein 11 het plaatsen van een fietsenhok
op 2012.125
ontvangen 26 april 2012
- Prof. Asserlaan 1 het plaatsen van een overkapping
2012.124
ontvangen 26 april 2012
- Binnenweg 165 het vervangen van lichtreclame
2012.114
ontvangen 20 april 2012
- Rijnlaan 17 het plaatsen van een fietsenberging
2012.122
ontvangen 24 april 2012

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

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

- Cruquiusweg 35 het plaatsen van een reclamezuil
2012.070

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Camplaan 21 het uitbreiden van een woonhuis
2012.121
ontvangen 26 april 2012

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de

Omgevingsvergunning voor kappen
- Van Merlenlaan 31 het kappen van een esdoorn en
een eikenboom 2012.115
ontvangen 20 april 2012
- Heemsteedse Dreef 122 het kappen van een den
2012.120
ontvangen 24 april 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8
weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 10 mei 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).

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:

reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is
ontvangen op 7 maart 2012.
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken’.

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 27 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Cruquiusweg 29 A het plaatsen van een reclamezuil
2012.083
- Jan van den Bergstraat 80 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.102

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 4 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Javalaan 54 het uitbreiden van een woonhuis
2012.034
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 10
mei 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’.

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

Kapot speeltoestel?

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

