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Speelgoed voor kinderboerderij 

Themabijeenkomst 
‘Spraak en taalontwikkeling’ 

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 

De kinderen die hun eerste 
communie doen bij de Sint 
Bavokerk aan de Kerklaan/
Herenweg, zamelen geld 
in voor een goed doel. Dat 
geld sprokkelen ze bijeen 
door het doen van klusjes. 
Dit jaar hebben de kinderen 
geld ingezameld voor 
speelgoed voor de dieren op 
de kinderboerderij. Vrijdag 18 
mei hebben de kinderen het 
speelgoed uitgedeeld aan de 
dieren.

Smit, jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. 
De bijeenkomst richt zich op ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 6 jaar. De thema-avond 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.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
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

Inloopochtend burgemeester 1 juni 
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 1 juni van 10.00 tot 12.00 uur, in het 
raadshuis. U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, 
om van gedachten te wisselen met de burgemeester 
over ontwikkelingen in Heemstede. 

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



Wethouders in de wijk 
Vrijdag 25 mei 10.00-12.00 uur in de Princehof Heemstede

Gewijzigde afvalinzameling rond Pinksteren

Inspraak na de zomer

Verordening 
openbaar water 

(ligplaatsenbeleid)
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. Lees meer op www.heemstede.nl of 
scan de QR code. 

De gemeente heeft een concept opgesteld voor een 

nieuwe Verordening openbaar water met daarin regels 

over 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 heeft dit concept op 16 mei 

behandeld. Naar aanleiding van deze vergadering 

zal de verordening op een aantal punten worden 

aangepast en opnieuw aan de commissie worden 

voorgelegd. Dit houdt in dat het ligplaatsenbeleid 

pas na de zomer de inspraak in zal gaan. We 

houden u op de hoogte via www.heemstede.nl en 

HeemstedeNieuws. 

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

-  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. 

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. 
 
Breitnerweg Eind mei starten de 
rioleringswerkzaamheden aan de Breitnerweg. 
Hierdoor kan op de J.H. Weissenbruchweg enige 
verkeershinder ontstaan. 

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Einthovenlaan 10 het plaatsen van een dakopbouw 

2012.135
ontvangen 5 mei 2012

-  Prinsenlaan 48 het plaatsen van een erfafscheiding, 
een uitrit, een carport en een tuinhuis 2012.137 
ontvangen 7 mei 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Johan Wagenaarlaan het kappen van een iep 

2012.136
ontvangen 7 mei 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 24 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). 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 16 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 35 het plaatsen van een reclamezuil 

2012.070
-  Binnenweg 209 het plaatsen van lichtreclame 

2012.134

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Van Merlenlaan 19-19A het kappen van een tamme 

kastanje en een esdoorn 2012.107
-  Glipperweg 21 het kappen van een berk 2012.131
-  Maaslaan 33 het kappen van 2 sparren en 1 conifeer 

2012.133

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 21 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 35 het plaatsen van lichtreclame 

2012.055

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 24 
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’.



Verkeersbesluit

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Evenementen

Boottrailer Industrieweg

-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Haemstedeplein 2 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden: 21 mei 2012).

 
Het besluit ligt vanaf 24 mei 2012 zes weken ter 
inzage. 

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

Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan 
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een 

voorlopige voorziening vragen aan de president van 
de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening moeten griffi  erechten 
worden betaald. 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 31 mei 2012 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
gehandicaptenparkeerplaats en een 
gehandicaptenparkeerkaart
- niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de beëindiging van een 
WWB-uitkering 
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het kappen 
van 11 bomen aan de Ir. Lelylaan 8-10
- openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
defi nitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Brocantemarkt Jan van Goyenstraat
Op 14 mei 2012 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het houden 
van een brocantemarkt in de Jan van Goyenstraat op 
zondag 16 september 2012 van 11.00 tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de Jan 
van Goyenstraat tussen het J.M. Molenaerplein en het 
Van Ostadeplein op 16 september 2012 vanaf 07.30 tot 
18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer. 

In verband met het bovenstaande is door het college 
van burgemeester en wethouders, op grond van 

artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Heemstede, 
besloten zondag 16 september 2012 aan te wijzen 
als dag waarop de winkels voor het publiek in het 
deelgebied ‘Winkelcentrum Jan van Goyenstraat’ open 
mogen zijn.

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

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving hebben geconstateerd dat er langer 
dan drie achtereenvolgende dagen een boottrailer is 
geplaatst op de parkeerplaatsen aan de Industrieweg 
ter hoogte van huisnummer 6. 

Op grond van artikel 5:6, eerste lid van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden 
een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
vouwwagen, keetwagen, woonwagen of ander 
dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel 

anderszins uitsluitend of mede voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te 
hebben. 

De eigenaar van bovengenoemde boottrailer krijgt tot 
en met 6 juni 2012 de gelegenheid om de boottrailer 
van de weg te verwijderen. Indien de boottrailer 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd, 
laten burgemeester en wethouders de boottrailer 
door middel van bestuursdwang verwijderen. De 

boottrailer wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de 
eigenaar de boottrailer binnen deze periode weer 
terug krijgen. Indien de boottrailer niet binnen de 
genoemde periode van 13 weken wordt opgehaald, 
wordt de boottrailer vernietigd.

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

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een effi  ciënte 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.

Serviceloket Begraafplaats



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                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Mandaatregeling 2012

Raadsagenda 24 mei 2012

Bij besluit van 15 mei 2012 heeft het college een 
nieuwe Mandaatregeling 2012 vastgesteld. Deze 
omvat alle (interne) mandaten die zijn verleend door 
het college en de burgemeester. 

De Mandaatregeling 2012 is met ingang van 21 mei 
2012 in werking getreden. De regeling ligt gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De regeling 
is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 

op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op 
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar 
‘Lokale regelgeving’.

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.

Kijk op www.heemstede.nl voor de actuele agenda, 
hierop vindt u ook 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 

Getuigen mishandeling gezocht
Regio - De politie stelt een on-
derzoek in naar een mishande-
ling van een 16-jarige Haarlem-
se jongen door een groep jon-
gens. Het slachtoffer kwam za-
terdag omstreeks 18.30 uur op 
de Aziëweg op voor een meis-
je dat door een groep van 7 á 
8 jongens werd uitgescholden. 
Daarop keerde de groep zich 

tegen hem en begonnen hem 
te slaan en schoppen. De jon-
gen liep er diverse kneuzingen 
door op. De groep jongens met 
een mediterraans uiterlijk, liep 
daarna weg in de richting van 
de Edward Jennerstraat. Getui-
gen worden verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
0900 – 8844.

Onder invloed 
tegen boom 

Regio - De veroorzaakster van 
een eenzijdig ongeval aan de 
Vogelezangseweg in Vogelen-
zang bleek zondagavond onder 
invloed van alcohol te zijn. De 
46-jarige vrouw was met haar 
auto tegen een boom tot stil-
stand gekomen en na controle 
bleek ze 1,3 promille te blazen. 
Zij heeft een hoofdwond aan het 
ongeval overgehouden. 

Roparun steunt nieuwbouw 
Spaarne Ziekenhuis
Regio - Stichting Roparun stelt 
vanuit de opbrengst van de 
Roparun 2012 een maximum-
bedrag van 30.000 euro ter be-
schikking aan de nieuwbouw 
van het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. Het bedrag wordt 
gebruikt als bijdrage voor de 
inrichting van de huiskamer 
van het oncologiecentrum. Het 
Spaarne Ziekenhuis is blij met 
deze bijdrage.
De Roparun is een loopevene-
ment van 520 kilometer waar-
bij mensen, in teamverband, 
een sportieve prestatie leve-

ren om op die manier geld op te 
halen voor mensen met kanker. 
Een avontuur voor het leven. Dit 
blijkt overigens ook uit het motto 
wat al jaren is: Leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen da-
gen meer kunnen worden toe-
gevoegd aan het leven.
Op zaterdag 26 mei 2012 gaat in 
Parijs én Hamburg de 21e editie 
van de Roparun van start. De fi-
nish is op 2e Pinksterdag 28 mei 
2012 op de Coolsingel in Rotter-
dam. Het is voor het eerst dat de 
Roparun naast Parijs ook start in 
Hamburg.

De Roparun is ontstaan in 1992 
en heeft inmiddels ruim 45 mil-
joen euro opgebracht. Het geld 
wordt gebruikt voor de onder-
steuning van allerlei doelen die 

te maken hebben met zorg voor 
mensen met kanker.

Meer informatie over Roparun is 
te vinden op www.roparun.nl. 




