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Winnend ontwerp kunstbank Binnenweg 

Hardloopchips 

Wethouders in de wijk
Voorlopig als proef tot de zomer houden de 
wethouders van de gemeente Heemstede één keer in 
de maand spreekuur op locatie. Inwoners kunnen hier 
zonder afspraak langskomen om in gesprek te komen 
met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt. 
Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 25 mei 
tussen 10.00 en 12.00 uur in de Princehof aan de 
Glipperweg 57. 

Luisterend oor
Heemstede is een mooie en prettige woongemeente. 
Veel zaken zijn goed georganiseerd en over het 
algemeen zijn burgers tevreden over hoe het in 
het dorp geregeld is. Dat neemt niet weg dat de 
wethouders als bestuurder continu het oor te luisteren 
willen leggen over zaken die inwoners bezighouden. 
Wat gaat er goed? Wat kan er beter? De wethouders 
zullen steeds één keer in de maand op wisselende 
locaties in Heemstede aanwezig zijn, voorlopig als 
proef tot de zomer. Het spreekuur is daarmee een 
laagdrempelige manier om in contact te komen met 
het gemeentebestuur. Het spreekuur is een aanvulling 
op de inloopochtend bij de burgemeester, elke eerste 

De gemeente Heemstede daagde vorig najaar 
beeldend kunstenaars uit mee te denken over 
een bijzondere uitstraling voor een kunstbank 
op de Binnenweg. Drie kunstenaars hebben een 
schetsontwerp voor de bank gemaakt. 
Via www.heemstede.nl kon er gestemd worden op 
de ontwerpen. U hebt massaal gestemd op de Vier 
Seizoenenbank. De selectiecommissie heeft uw advies 
meegenomen. Sytske van Gilse uit Heemstede mag 
samen met de fi rma Tomaello het ontwerp voor de Vier 
Seizoenenbank gaan uitwerken. Binnenkort meer over 
de feestelijke onthulling.

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. 
Dit is inmiddels opgelost. De chips zijn te koop 
voor € 2,50 per stuk bij het Sportplaza Groenendaal 
(zwembad) en de publieksbalie van het Raadhuis. 
Op www.heemstede.nl leest u alles over het gebruik 
van deze chips.

 In april konden inwoners in de bibliotheek Heemstede 
met de wethouders spreken.

De Vier Seizoenenbank 
Sytske van Gilse 

vrijdag van de maand. Het is ook bedoeld als aanvulling 
op de mogelijkheden die burgers hebben om de leden 
van het college van burgemeester en wethouders 
rechtstreeks te benaderen via e-mail of telefoon. 

Inwoners worden van harte uitgenodigd om25 mei in 
de Princehof (Glipperweg 57) langs te komen om van 
gedachten te wisselen met de wethouders. Van harte 
welkom, de koffi  e staat klaar!

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



Brandveilige versiering tijdens het EK 2012

Een sprookjesachtige 
vossenjacht voor 
jong en oud! 

LifeFit Heemstede Loop op zondag 28 oktober 

Gewijzigde afvalinzameling rond Pinksteren

Roel Hoogendoorn 
neemt afscheid van de 
gemeente Heemstede

Brandweer Kennemerland vraagt u de 
brandveiligheidvoorschriften tijdens het 
versieren van de woningen en straten 
tijdens het EK goed in de gaten te houden. 
Daarom is het belangrijk dat u het juiste 
versieringsmateriaal op een veilige manier 
gebruikt:

-  Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit 
staat vermeld op de verpakking.

-  Niet alle vlaggetjes die in de handel zijn hebben de 
juiste brandvertragende kwaliteit. Verzeker u ervan 
dat u brandvertragende versiering aanschaft en 
aanbrengt.

-  Houd versiering op minimaal 50 cm van spotjes 
en andere apparaten waarvan de temperatuur kan 
oplopen. Dus ook van de televisie. 

-  Zorg ervoor dat versieringen boven de openbare 
weg hoger dan 4,2 meter hangen en houd 
een breedte van tenminste 3,5 meter vrij zodat 
brandweer en ambulance zonder onnodig 
oponthoud een incident kunnen bereiken. 

Op maandag 28 mei, tweede Pinksterdag kan 
jong en oud tussen 11.00 en 14.00 uur weer 
meedoen aan een sprookjesachtige vossenjacht 
in Wandelbos Groenendaal in Heemstede. 
De verkoop van de kaartjes is gestart! 

Niet pluis
Dromenlinde is heel verdrietig want de heks heeft 
weer een stout plan bedacht om alle kleuren weg te 
toveren. Ze heeft zelfs kleurenvangers naar het bos 
gestuurd om kleuren te zoeken en daarom willen alle 
bloemen en kabouters de kleuren verstoppen voor 
de heks. De reus probeert zich te verstoppen, maar 
voor wie? Stel je voor dat alle kleuren weggetoverd 
zijn, dan zou de wereld helemaal kleurloos zijn. En een 
wereld zonder kleuren is een wereld zonder vrolijkheid 
en dromen. Het is heel belangrijk dat de kinderen 
de bloemen, kabouters en elfen gaan helpen. Grote 
mensen zijn natuurlijk ook heel erg welkom. 

Opdrachten
Elke 10 minuten vertrekt een groep naar het bos om 
op zoek te gaan naar de elfen, kabouters en bloemen. 
Zij hebben allerlei opdrachten om hen te helpen. Als 
dank krijgen ze een letter. Alle letters samen vormen 
een toverwoord.

Meer info
Er kan gestart worden tussen 11.00 en 14.00 uur. De 
kaartjes zijn voor 50 eurocent tijdens openingstijden 
verkrijgbaar op Kinderboerderij ’t Molentje, 
Van Rappardlaan 1 in Heemstede.

Op zondag 28 oktober 2012 vindt voor de 
derde keer in opdracht van de gemeente 
Heemstede de LifeFit Heemstede Loop 
plaats. De lopers starten en fi nishen bij 
het sportcomplex Groenendaal en doen 
onder andere het Wandelbos Groenendaal 
en diverse wijken van Heemstede aan. De 
tweede editie van de Heemstede Loop was 
vorig jaar een succes met meer dan 1600 
deelnemers aan de diverse onderdelen.

De LifeFit Heemstede Loop begint om 11.00 uur met 
de ‘Familyrun’ over 1,5 km door de straten van de 
gemeente Heemstede. Om 12.00 uur start de 5 km en 
vanaf 13.00 uur de 10 km. Het parcours van de 5 en 10 
km is hetzelfde; echter de 5 kilometerlopers leggen 
één ronde af en de 10 kilometerlopers twee. De exacte 
route vindt u op www.heemstedeloop.nl.

Goede Doelen ondersteunen Heemstede 
Loop en andersom
Door deelname aan LifeFit Heemstede Loop 
ondersteunt u wederom twee goede doelen. Net als 
tijdens de voorgaande edities zijn de Hartstichting 
(landelijk) en De Hartekamp Groep (regionaal) de 

Op 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

Na ruim 40 jaar verlaat Roel Hoogendoorn per 1 juni 
2012 de gemeente Heemstede. Roel Hoogendoorn 
was beheerder van de Algemene Begraafplaats aan 
de Herfstlaan en toezichthouder van het Wandelbos 
Groenendaal. Voor veel mensen een bekend gezicht in 
Heemstede.
Iedereen die hem persoonlijk gedag wil zeggen wordt 
van harte uitgenodigd voor zijn afscheidsreceptie. 
Deze vindt plaats op woensdag 23 mei tussen 15.30 
en 17.30 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.

Meer informatie over brandveiligheid en brandproef 
‘Brandveilig versieringsmateriaal’ kunt u vinden op 
www.brandweerkennemerland.nl.

goede doelen. Bij de voorinschrijving kunt u een 
bijdrage doneren aan de goede doelen. 

Inschrijving LifeFit Heemstede Loop 
geopend
De inschrijving voor de LifeFit Heemstede Loop van 
zondag 28 oktober is geopend! 
Via www.heemstedeloop.nl kunt u zich 
inschrijven voor de 1,5 km, 5 km en 10 km van 
dit hardloopevenement. Voor meer informatie en 
inschrijven kijk op: www.heemstedeloop.nl.

-  Gele huisvuilzakken: 
van maandag 28 mei naar dinsdag 29 mei.

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



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.

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

Omgevingsvergunning

Drank- en horecavergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Timorstraat 8 het wijzigen van de dakkapel op het 

achtergeveldakvlak in een pui met een balkon 
2012.132
ontvangen 3 mei 2012

-  Lorentzlaan 70 het plaatsen van een trap naar de 
tweede verdieping  2012.130 
ontvangen 2 mei 2012

-  J.C. van Oostzanenlaan 19  het plaatsen van een 
dakkapel  op het zijgeveldakvlak 2012.128
ontvangen 30 april 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame
-  Binnenweg 209 het plaatsen van lichtreclame 

2012.134
ontvangen 2 mei 2012

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

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Heemsteedse Dreef 50 verzoek ontheffi  ng voor aan 

huis gebonden bedrijf 2012.129
ontvangen 1 mei 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Maaslaan 33 het kappen van 2 sparren en 1 conifeer 

2012.133
ontvangen 4 mei 2012

-  Glipperweg 21 het kappen van een berk 2012.131
ontvangen 3 mei 2012

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

Aanvraag bouwvergunning op basis van 
de woningwet
Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase
-  Dr. P. Cuperslaan 2 het uitbreiden van een woonhuis 

en bouwen kelder 2010.166/2217
ontvangen 6 mei 2012

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 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 omgevings-
vergunning
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:

-  Camplaan 21 het uitbreiden van een woonhuis 
2012.121

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 
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 26 april 2012.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

-  Manpadslaan 12 het bouwen van een nieuw 
woonhuis 2012.101

Het verzoek ligt vanaf  17 mei 2012 gedurende 4 
weken 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 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 11 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Cloosterweg 21 het verhogen van het zijgeveldakvlak 

2012.051

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Van Merlenlaan 31 het kappen van een esdoorn en 

een eikenboom 2012.115
-  Heemsteedse Dreef 122 het kappen van een den 

2012.120
-  Herenweg 77 het kappen van een ceder 2012.138

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
-  Herenweg 126 brandveiliggebruik zorgcentrum 

Kennemerduin 2011.316

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  18 
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’.

-  Op 7 mei 2012 heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten een drank- en 
horecavergunning voor het uitoefenen van 
het horecabedrijf te verlenen aan De Baas B.V., 
Zandvoortselaan 127;

-  op 11 mei 2012 heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten een drank- en 
horecavergunning voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf te verlenen aan J.A.H. Stalenberg, 
Groenendaal 1.

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

Loket Heemstede is er voor u!



Straatspeelavonden

Op wal gelegd vaartuig Industrieweg

Speedboot zonder melding in gemeentelijke haven

Gezonken vaartuig Blekersvaart

Op 8 mei 2012 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
Stichting Casca voor het houden van diverse 
straatspeelavonden.

Straatspeelavonden zullen plaatsvinden van 18.30 tot 
20.30 uur op:
-  Dinsdag 5 juni 2012 op het speelterrein in de Linge 

(Rivierenwijk)
-  Dinsdag 7 juni 2012 op het speelterrein aan de 

Meerweg
-  Dinsdag 12 juni 2012 in de Dr. J.R. Thorbeckelaan

-  Donderdag 14 juni 2012 op het ResNovaplein 
(speellocatie)   

-  Dinsdag 19 juni 2012 op het plein achter de Evenaar 
in de Geleerdenwijk

-  Vrijdag 22 juni 2012 op het speelterrein aan het Jan 
Miense Molenaerplein

- Dinsdag 26 juni 2012 in de Ooievaarlaan

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 onderstaande 
weggedeeltes op genoemde data van 17.30 tot 21.30 
uur voor alle verkeer af te sluiten:

-  12 juni 2012 de Dr. J.R. Thorbeckelaan tussen de 
Mr. S. van Houtenstraat en de Jhr. Mr. Loudonstraat

-  14 juni 2012 de parkeerplaatsen die direct gelegen 
zijn aan de speellocatie op het ResNovaplein

-  26 juni 2012 de Ooievaarlaan tussen de Jan van 
Gentlaan en de Pelikaanlaan

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

Op grond van artikel 19 van de Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren is het 
verboden zonder vergunning van burgemeester en 
wethouders een vaartuig op te leggen (op de wal te 
leggen). 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben op 
een parkeervak langs de gemeentelijke haven het 
volgende vaartuig aangetroff en:

-  roeiboot t.h.v. Industrieweg 16.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt 
verzocht zijn vaartuig uiterlijk 30 mei 2012 van de wal / 
het parkeervak te verwijderen. 

Indien het vaartuig na deze termijn nog steeds op 
de wal / het parkeervak ligt, zullen burgemeester 
en wethouders het vaartuig door middel van 
bestuursdwang laten verwijderen. Het vaartuig wordt 

dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. 
Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar zijn 
vaartuig binnen deze periode weer terug krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met 
de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het 
telefoonnummer (06) 1179 0454.

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de 
Verordening op het gebruik van openbare havens 
en binnenwateren moet de gezagvoerder van 
een vaartuig waarmede ligplaats wordt genomen 
in de gemeentelijke haven de aankomst van zijn 
vaartuig binnen 24 uur melden aan burgemeester en 
wethouders.

De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt 
dringend verzocht zich per direct te melden bij bureau
Handhaving van de gemeente Heemstede via het 
telefoonnummer (06) 1179 0454:

-  Speedboot, kleur wit met blauw dekzeil, gelegen 
in de gemeentelijke haven langs de zijde van de 
Industrieweg ter hoogte van huisnummer 14.

Indien de gezagvoerder van bovengenoemd 
vaartuig zich niet uiterlijk 30 mei 2012 heeft gemeld 
bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit 
Heemstede is vertrokken, zullen burgemeester 
en wethouders bestuursdwang toepassen en het 
vaartuig laten verwijderen. Het vaartuig kan dan 
worden weggesleept en voor een periode van 13 
weken worden opgeslagen bij de bewaarhaven 

te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn vaartuig 
binnen die periode terug ontvangen na betaling 
van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening 
van de bestuursdwang, waaronder taxatie-, sleep- 
en opslagkosten. Indien het vaartuig niet wordt 
opgehaald binnen genoemde periode dan zullen 
burgemeester en wethouders overwegen om het 
vaartuig openbaar te verkopen.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben geconstateerd 
dat er een vaartuig volledig is gezonken in de 
Blekersvaart ter hoogte van Blekersvaartweg 43. 

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik 
van openbare havens en binnenwateren is de 
gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig verplicht om onmiddellijk na het zinken 
van het vaartuig daarvan kennis te geven aan 
burgemeester en wethouders of bij afwezigheid van 
dezen aan een ambtenaar van politie. 

De gezagvoerder, reder of eigenaar dient ervoor te 
zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door 
burgemeester en wethouders te stellen termijn uit 
de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is 
verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 30 mei 2012 de gelegenheid om te zorgen 
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel 
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze 
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, 
laten burgemeester en wethouders het vaartuig 

door middel van bestuursdwang verwijderen. Het 
vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de 
eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terug 
krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met 
de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het 
telefoonnummer (06) 1179 0454.



Vernielingen terrein Meer & Bosch SEIN
Heemstede - Op het terrein 
Meer en Bosch van SEIN is af-
gelopen weken sprake geweest 
van overlast. Brandstichting en 
vandalisme hebben op het ter-
rein plaatsgevonden. Met na-
me de groenstrook is hierbij het 
doelwit van diverse vernielingen. 
Ook bij het naast gelegen tuin-
centrum van de firma Nijssen is 
sprake geweest van diefstal en 
vandalisme.

SEIN, de gemeente Heemste-
de, de Nicolaas Beetsschool en 
het tuincentrum Nijssen hebben 
overleg gehad over de ontsta-
ne situatie en de handen ineen 
geslagen. Er is verscherpt toe-
zicht vanuit SEIN  door beveili-

ging functionarissen, maar ook 
vanuit de politie. Er hebben ex-
tra surveillances plaatsgevon-
den en deze blijven voorlopig 
ook plaatsvinden. De gebieds-
agent zal het gebied nadrukke-
lijk in de gaten houden. De Ni-
colaas Beetsschool zal leerlin-
gen en ouders, veelal woonach-
tig in de directe omgeving van 
Meer en Bosch, ook informeren 
over de ontstane situatie. Ook de 
school heeft te lijden gehad on-
der vandalisme.

De Vereniging Omwonenden 
Meer en Bosch is gevraagd om 
samen met de buurtbewoners 
een blijvende bijdrage te leveren 
om de buurt leefbaar en aan- 

genaam te houden.
Zij zijn ook gevraagd  toe te zien 
op goed gebruik van het terrein 
van SEIN door overlast te mel-
den.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 20 mei is pas-
tor mw. A. Hoekman om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het koor Cantate 
Domino uit Haarlem. Het is een 
avondmaalviering.

Diensten in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt pastor Grada van Ames-
foort  zondag 20 mei de vie-
ring om 15.00 uur. U vindt De 
Rank aan de Spieringweg 101 in 
Cruquius.

Aanrijding
met letsel

Regio - Een 19-jarige brom-
fietsster uit Bennebroek is vori-
ge week dinsdagmiddag op de 
Bennebroekerweg gewond ge-
raakt bij een aanrijding met een 
personenauto.
De automobilist, een 25-jari-
ge Hoofddorper, verliet een par-
keerterrein en wilde de Benne-
broekerweg oprijden. Hierbij zag 
hij de bromfietsster kennelijk te 
laat. De bromfietsster schamp-
te de voorzijde van  de auto en 

schoof onderuit. De vrouw is 
met hevige rugpijn naar een zie-
kenhuis vervoerd. Na onderzoek 
kon zij weer huiswaarts. De af-
deling verkeersondersteuning 
heeft onderzoek gedaan  naar 
de precieze toedracht van de 
aanrijding.

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.

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, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, 
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

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

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 

openbare vergadering op 24 mei 2012 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 24 mei 2012

- Vragenuur

Bespreekpunten* (ovb bespreking in 

commissievergadering op 15, 16 en 21 mei)

- Jaarrekening 2011 gemeente Heemstede

- Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

-  Jaarverslag en jaarrekening 2011 GR 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

-  Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK)

-  Ontwerpprogrammabegroting 2013 VRK en 3e fase 

regionalisering VRK

- Concept Regionaal Risicoprofi el Kennemerland

-  Verzoek om wijziging bestemmingsplan 

“Centrum en omgeving”

Hamerpunten

- Brandbeveiligingsverordening 2012

- Vaststelling Milieujaarverslag 2011

Overige punten

- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 

- Wat verder ter tafel komt 

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 raadsgriffi  e, telefoon (023) 548 56 

46, of e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl 




