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Kadernota 2012 geeft richting aan 
bezuinigingen

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten 
bezoekt CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede heeft 
woensdagmiddag 23 mei bezoek gehad van de 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, mevrouw Marlies Veldhuijzen van Zanten. De 
staatssecretaris wilde graag in de praktijk zien hoe 
een CJG werkt. Door gesprekken met ouders en 
medewerkers heeft zij een goede indruk gekregen 
van het reilen en zeilen van een CJG. Deze ervaringen 

De gemeente Heemstede staat voor de grote 
opgave om vanaf 2013 jaarlijks een bedrag van 
1,7 miljoen euro te bezuinigen. Dit is bovenop het 
bezuinigingsprogramma dat al in 2010 is gestart 
en waarin jaarlijks een bedrag van 2,2 miljoen 
euro wordt bezuinigd. In de kadernota 2012 heeft 
het college van B&W alle bezuinigingsopties in 
beeld gebracht, opdat de raad daaruit zijn keuzes 
kan maken. Op 6 juni organiseert de gemeente 
een inspraakavond waar iedereen zijn mening kan 
geven over de voorgestelde bezuinigingen. 
U kunt de kadernota raadplegen op 
www.heemstede.nl.

Voorkeursvariant college; de gemeente-
raad beslist 
Uit alle bezuinigingsopties heeft het college een 
voorkeursvariant opgesteld met een mix van 
enerzijds bezuinigingen op de bedrijfsvoering, het 
investeringsprogramma en de voorzieningen en 
anderzijds een verhoging van de inkomsten. De 
gemeenteraad beslist uiteindelijk en kan veranderingen 
aanbrengen in de voorgestelde mix van maatregelen. 
De defi nitieve besluiten over bezuinigingen in 2013 
worden genomen bij de vaststelling van de begroting 
2013 door de raad op 8 en 9 november 2012.

neemt ze mee naar de Tweede Kamer. Na het 
werkbezoek plaatste de staatssecretaris de volgende 
tweet: “Inspirerend hoe professionals CJG Heemstede 
samenwerken. Werkbezoek aan kleine gemeente met 
grote idealen voor de jeugdzorg.”
Verderop in deze HeemstedeNieuws informatie over de 
workshop ‘Leren luisteren’ die het CJG organiseert op 
7 juni.

Laat uw stem horen
Op woensdagavond 6 juni (aanvang 20.00 uur) wordt 
er in de raadzaal van het Raadhuis een inspraakavond 
georganiseerd. Hier kan iedereen zijn mening geven 
(spreekrecht) over de voorgestelde bezuinigingen en 
kan het gesprek aangegaan worden met de leden van 
de politieke fracties. 

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u 
zich tot uiterlijk maandag 4 juni (12.00 uur) aanmelden 
via raadsgriffi  er@heemstede.nl. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Irma Hesp, raadsgriffi  er, 
(023) 548 56 46.

Zie ook de aankondiging van de vergadering van de 
commissie Middelen op pagina 3.

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



Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Reconstructie Herenweg, fase 3 en 4 

Workshop ‘Leren luisteren’ donderdag 7 juni
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

Opening jaar van de 
buitenplaatsen
Donderdag 31 mei in het 

raadhuis

De Herenweg wordt in 4 fasen opnieuw ingericht 
zodat de weg veiliger wordt voor fi etsers en 
voetgangers en de uitstraling van een laan 
krijgt. In fase 1 en 2 is het deel tussen de 
Kerklaan en de grens met Haarlem aangepakt. 
Fase 3 en 4 beslaat het deel tussen de Kerklaan 
en de grens met Bennebroek. Het ontwerp voor 
dit deel lag van 28 maart tot 9 mei ter inzage. De 
inspraak heeft tot enkele aanpassingen in het 
oorspronkelijke plan geleid. Inmiddels heeft het 
college van burgemeester en wethouders het 
aangepaste plan voorlopig vastgesteld. Het plan 
wordt defi nitief nadat het in juni in de commissie 
Ruimte is behandeld.

Het plan, inclusief de tekeningen, kunt u inzien 
op www.heemstede.nl (Plannen en projecten > 
Reconstructie Herenweg). Hier vindt u ook een 
overzicht van alle inspraakreacties en de reactie van de 
gemeente hierop.  

Uitstel uitvoering fase 4?
Het college van B&W heeft ook de planning van de 
uitvoering van het reconstructieplan besproken. 
Omdat er de komende jaren fl ink bezuinigd moet 
worden, stelt het college voor om het werk van de 
Herenweg fase 4 - het gedeelte Herenweg vanaf 
de kruising Herenweg-Rijnlaan tot de grens met 
Bennebroek - vooralsnog niet uit te voeren. Het 
college wil fase 3 - het gedeelte Herenweg van de 
kruising Herenweg-Kerklaan tot en met de kruising 
Herenweg-Rijnlaan - wel volgens planning in 2013 
uitvoeren.

Voor wat betreft fase 4 wordt wel de voorbereiding 
afgerond, zodat het plan klaar is voor uitvoering. 
Dit betekent dat de commissie Ruimte het plan 
voor fase 4 en de binnengekomen reacties van 
belanghebbenden wel zal behandelen.

Donderdag 31 mei opent burgemeester 
Marianne Heeremans het jaar van de buiten-
plaatsen aansluitend op de jaarvergadering 
van de Historische Vereniging Heemstede 
Bennebroek. U bent van harte welkom bij deze 
bijeenkomst in de burgerzaal van het raadhuis. 
De korte jaarvergadering is om 20.00 uur; 
de opening vindt plaats vanaf 20.30 uur. 
 
2012 is het Jaar van historische buitenplaats. Ook 
in Heemstede zullen dit jaar diverse activiteiten 
georganiseerd worden. Deze avond is de première van 
de videofi lm over de buitenplaatsen in Heemstede en 
Bennebroek. In het kader van hun maatschappelijke 
stage hebben leerlingen van Hageveld een fi lm 
gemaakt; kijk mee met de verrassende blik van 
jongeren op de buitenplaatsen. De voorzitter van de 
Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 
René Dessing, houdt een inleiding met veel prachtige 
plaatjes rondom het thema.

Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben 2 en 
ik zeg nee!” wel. Vrijwel alle ouders doorlopen de 
fase waarop hun kind(eren) niet luisteren. Het is 
normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar 
ze moeten ook leren om te gehoorzamen. Tijdens 
de workshop komt aan bod waarom kinderen 
niet doen wat hen gezegd wordt, hoe u kunt 
omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren, 
hoe we grenzen kunnen stellen en kinderen op 
een positieve manier leren mee te werken.

De interactieve workshop duurt twee uur en is voor 
een groep van ongeveer 12 ouders. De presentatie van 
de workshopleider wordt afgewisseld met fi lmpjes en 
oefeningen met andere deelnemers. U krijgt een eigen 

werkboek met achtergrondinformatie over het thema 
en oefeningen. Aan het eind van de workshop heeft 
u een eigen opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen 
thuis in de praktijk kunt toepassen.

Heeft u interesse voor deze workshop? Meldt u zich 
dan aan via e-mail: cjg@heemstede.nl of bel naar 
(023) 529 19 14. De workshop vindt plaats op 
donderdag 7 juni van 19.30 tot 21.30 uur op de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop.

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

Werk aan de weg 

Breitnerweg en omgeving Begin juni 2012 starten 
de rioleringswerkzaamheden in de Breitnerweg en 
omgeving. Onderdeel van het project is het vervangen 
van de wegverharding op de J.H. Weissenbruchweg 
ter hoogte van de brug over de Crayenestervaart. 
Doorgaand verkeer richting Haarlem wordt 
omgeleid. Omleidingsroutes worden met bebording 
aangegeven.

Cruquiusweg, fi etspad tussen Ir. Lelylaan en 
Ringvaart Tot eind juli 2012 is het fi etspad langs 
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart 
afgesloten. Ter hoogte van de kruising Javalaan/ 
Cruquiusweg wordt fi etsverkeer omgeleid via 
het fi etspad langs de noordelijke rijbaan. De 
omleidingsroute staat met bebording aangegeven.

 
Vervolg
De commissie Ruimte wordt in haar vergadering 
van donderdag 14 juni a.s. gevraagd haar zienswijze 
te geven, zowel over het plan als over de vraag 
welke fase wanneer wordt uitgevoerd. Daarna neemt 
het college een defi nitief besluit. De vergadering van 
de raadscommissie begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

U kunt deze commissievergadering als toehoorder 
bijwonen of, als u dat wilt, tijdens de vergadering 
het woord voeren over dit onderwerp. Wilt u 
gebruikmaken van dit spreekrecht, neem dan voor 
aanvang van de vergadering contact op met de 
raadsgriffi  er, tel. (023) 548 56 46, e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.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.

Bouwvergunning Woningwet (oud)

Vergadering commissie Middelen

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase 
(verzonden 25 mei 2012)
-  Manpadslaan 18A het bouwen van een woonhuis 

2010.183/4144 

De vergunningen liggen vanaf  31 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’.

De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 6 juni 2012 om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Spreekrecht burgers over de kadernota 2012

Voor dit spreekrecht kunt u zich aanmelden bij de 
griffi  e. Op www.heemstede.nl vindt u de betreff ende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 

informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. 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. 

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Koediefslaan 2 het optrekken van de 

zijgeveldakvlakken 2012.139
ontvangen 14 mei 2012

-  Binnenweg 42 het plaatsen van lichtreclame 2012.140
ontvangen 15 mei 2012

-  Borneostraat 28 het vergroten van een dakkapel op 
het zijgeveldakvlak 2012.141
ontvangen 18 mei 2012

-  Pieter de Hooghstraat 36  het ombouwen van een 
schuur naar een overkapping 2012.143
ontvangen 15 mei 2012

-  Brederolaan 12 het uitbreiden van een woonhuis 
2012.144
ontvangen 18 mei 2012

-  Pieter de Hooghstraat 15 het plaatsen van een 
fi etsenstalling 2012.147
ontvangen 21 mei 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Esdoornkade 26 het kappen van een conifeer 

2012.145
ontvangen 16 mei 2012

-   Rhododendronplein 2 het kappen van een berk 
2012.142
ontvangen 16 mei 2012

-  Mahlerlaan 3 het kappen van een berk 2012.146
ontvangen 20 mei 2012

-  Johannes Verhulstlaan 17 het kappen van een katalpa 
2012.148
ontvangen 18 mei 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  31 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 omgevingsvergunning 
(verzonden 22 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor het maken van een 
uitweg
-  Cruquiusweg, N201 (bouwproject De Slottuin) het 

aanleggen van een tijdelijke aansluiting (uitweg) op 
de N201 t.b.v. bouwproject De Slottuin 2012.118

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 25 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  César Franklaan 17 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak 2012.117

-  Johannes Vermeerstraat 9 het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en 
plaatsen op zijgeveldakvlak 2012.127

-  Prof. Asserlaan 1 het plaatsen van een overkapping 
2012.124

-  Jozef Israelsplëin 11 het plaatsen van een fi etsenhok 
2012.125

-  Rijnlaan 17 het plaatsen van een fi etsenberging 
2012.122

-  Binnenweg 165 het vervangen van lichtreclame 
2012.114

-  M. Vaumontlaan 12 een opbouw op een dakterras 
2012.126

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Spaarnzichtlaan 2A het plaatsen van een 

toegangspoort 2012.052

Omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen
-  Vrijheidsdreef het vervangen van drie bruggen 

2012.040

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Johan Wagenaarlaan het kappen van een iep 

2012.136

Loket Heemstede is er voor u!



Gratis het laatste nieuws over Heemstede per 
e-mail?

www.heemstede.nl

Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2012 

Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden

1.  Vaststellen 1e gewijzigde agenda raadsvergadering 
24 mei 2012

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 

2.  Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

3. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
De raad besluit:
 Een aanvullend krediet van € 37.000 voor de aanschaf 
en installatie van zonnepanelen voor het dak van het 
gemeentehuis en de gemeentewerf beschikbaar te 
stellen ten laste van de algemene reserve.
 Het besluit is aangenomen met 12 stemmen voor en 
7 stemmen tegen. De fractie van de VVD geeft een 
stemverklaring en stemt tegen

4.  Ontwerpprogrammabegroting 2013 VRK en 3e fase 
regionalisering VRK

De raad besluit:
 In de zienswijze de VRK aan te geven akkoord te gaan 
met de ontwerpprogrammabegroting 2013 inclusief 
de hierin opgenomen nominale ontwikkelingen 2012 
en 2013 van de VRK behoudens de meerkosten voor 
de 0-4 jarigenzorg Haarlemmermeer. Tevens de VRK te 
verzoeken:
 1).  aan te geven welke verschillen er zijn in de 

bekostiging van de huisvesting van onder 
meer JGZ en Centra voor Jeugd- en Gezin per 
gemeente;

 2).  de AHV permanent uitgebreid toe te lichten in 
de bestuursrapportages 2012 en hierbij ook een 
meerjarenraming te voegen.

 Het besluit is aangenomen met 12 stemmen voor en 7 
tegen. De fractie van VVD geeft een stemverklaring en 
stemt tegen.

5. Jaarrekening 2011 gemeente Heemstede
De raad besluit:
 1.  de bij dit besluit behorende en als zodanig 

gewaarmerkte jaarrekening 2011, bestaande uit 
het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek 
vast te stellen;

 2.  de lasten en baten van de rekening 2011 vast 
te stellen op € 43.959.419 respectievelijk 
€ 43.098.227;

 3.  de stortingen en onttrekkingen aan de reserves 
in de rekening 2011 vast te stellen op € 1.045.729 
respectievelijk € 2.367.689;

 4.  van het voordelig rekeningresultaat 2011 ad. 
€ 460.768 een bedrag van :

 -  € 405.295 over te hevelen naar 2012 en aan de 
desbetreff ende budgetten toe te voegen;

 -  € 55.473 toe te voegen aan de algemene reserve.
 Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

6.  Jaarverslag en jaarrekening 2011 GR 
Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

De raad besluit:
 In de zienswijze aan het Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland (Paswerk) akkoord te gaan 
met het jaarverslag 2011 en met de bijdrage in de 
bestuurskosten 2011 van € 8.197.
 Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

7.  Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK)

De raad besluit:
 In de zienswijze de VRK aan te geven akkoord te gaan 
met het jaarverslag 2011 en de resultaatbestemming 
behoudens de meerkosten voor de JGZ 0-4 
jarigenzorg Haarlemmermeer. Tevens de VRK te 
verzoeken aan te geven bij de 1e bestuursrapportage 
2012 middels een meerjarenraming waarom 
doorgegaan zou moeten worden met de markttaak 
Sociaal Medische Advisering of per welk moment de 
taak beëindigd zou kunnen worden.
 Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

8. Concept Regionaal Risicoprofi el Kennemerland

De raad besluit:
 1.  Kennis te nemen het  Concept Regionaal 

Risicoprofi el Kennemerland.
 2.  In te stemmen met het voorstel van het bestuur 

van de veiligheidsregio om de prioritering in het 
beleidsplan te richten op de zes voorgestelde 
incidentypen:

  1.  Incident bij start of landing op of om een 
luchtvaartterrein

  2. Ziektegolf, besmettelijke ziekte
  3.  Incident in treintunnels en ondergrondse 

stations
  4. Uitval elektriciteitsvoorziening
  5. Koudegolf, ijzel en sneeuw
  6.  Maatschappelijke onrust (sociaal-

psychologisch).
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

9  Verzoek om wijziging bestemmingsplan ‘Centrum en 
omgeving’

        
De raad besluit:
 1.  de bevoegdheid tot het nemen van een 

beslissing op het bezwaar van belanghebbenden 
d.d. 15 december 2011 tegen de afwijzing 
van hun verzoek om wijziging van het 
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ aan 
zich te houden;

 2.  de bezwaren van belanghebbenden ongegrond 
te verklaren;

 

 3.  gezien de afgewogen risico’s en belangen, het 
bestreden besluit tot afwijzing van het verzoek 
van belanghebbenden d.d. 27 oktober 2011 te 
herroepen en burgemeester en wethouders 
opdracht te geven om de voorbereiding 
van de procedure tot wijziging van het 
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ te 
starten;

 4.  in dit geval af te zien van het aangaan van 
een verhaalsovereenkomst voor eventuele 
planschade. 

 Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

10. Brandbeveiligingsverordening 2012 
De raad besluit:
 a.  De Brandbeveiligingsverordening 2012 vast te 

stellen en met terugwerkende kracht in werking 
te laten treden per 1 april 2012, en 

 b.  De brandbeveiligingsverordening 2010 per 1 
april 2012 in te trekken.

 Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

11. Vaststelling Milieujaarverslag 2011
 De raad besluit:
 Het Milieujaarverslag 2011 vast te stellen
 Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

12.  Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
 Brief nr 18 Jaarverslag van WZNH Adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit gemeente Heemstede inzake 
jaarverslag 2011 (574968): schriftelijke vragen van 
de VVD zullen beantwoord worden in de commissie 
Ruimte van 14 juni 2012.

 Brief nr 23 Brief mw D. de Domenico inzake beleid tav 
Bed and Breakfast Heemstede (577009): zal worden 
behandeld in de commissie Ruimte van 14 juni 2012.

 De afhandeling van alle overige stukken wordt 
vastgesteld conform de voorstellen van de griffi  er.

13. Wat verder ter tafel komt
 Dhr Roeloff s (VVD) over parkeren op de Binnenweg.
 Mw Brouwers (VVD) over stoplichten bij de C. 
Francklaan.
 Dhr Leenders (VVD) over versiering op het 
Wilhelminaplein, zonneschermen bij Batifol aan de 
Binnenweg en parkeerplaatsen bij Van Dam aan de 
Binnenweg.
 Mw Hooij (VVD) over fi nanciële steun van de 
gemeente Bloemendaal voor de brug over de 
Houtvaart.
 Dhr Radix (VVD) over parkeerplaatsen aan de 
Binnenweg n.a.v. plan dhr Smit (WCH).
Mw van Vliet (GL) over bezoek aan OCK het Spalier.



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

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

Nieuwe Brandbeveiligingsverordening

Bij besluit van 24 mei 2012 heeft de raad de 
Brandbeveiligingsverordening 2012 vastgesteld, onder 
intrekking van de Brandbeveiligingsverordening 2010. 
De wijzigingen houden verband met het Bouwbesluit 

2012, dat op 1 april 2012 inwerking is getreden. 
De Brandbeveiligingsverordening treedt met ingang 
van 1 april 2012 met terugwerkende kracht in werking. 
De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage 

op het gemeentehuis. De verordening is ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en 
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Aanvragen reisdocumenten

Als gevolg van de afschaffi  ng van de bijschrijvingen 
van kinderen in paspoorten is de hoeveelheid 
aanvragen voor reisdocumenten groter dan 
gebruikelijk voor het voorjaar. Dit heeft tot 
capaciteitsproblemen geleid bij de producent. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft daardoor een aantal 
maatregelen genomen, die de hoeveelheid aanvragen 

moet verminderen. 
De genomen maatregelen variëren per week en 
wijzigen geregeld. Op onze website 
www.heemstede.nl kunt u de geldende maatregelen 
en de documenten die opgehaald kunnen worden 
terugvinden. Wilt u een document aanvragen of 
heeft u een document aangevraagd maar nog niet 
opgehaald, controleer dan vóór uw vertrek naar het 

raadhuis wat eventueel voor beperkingen gelden en 
of het document al binnen is.

Heeft u een document aangevraagd en is dat al 
binnen? Haalt u het dan zo spoedig mogelijk op. 
Betreft het het reisdocument van een kind, dan moet 
het kind bij het afhalen meekomen.

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
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Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

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 
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aanvragen voor reisdocumenten groter dan 
gebruikelijk voor het voorjaar. Dit heeft tot 
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wijzigen geregeld. Op onze website 
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en de documenten die opgehaald kunnen worden 
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heeft u een document aangevraagd maar nog niet 
opgehaald, controleer dan vóór uw vertrek naar het 

raadhuis wat eventueel voor beperkingen gelden en 
of het document al binnen is.

Heeft u een document aangevraagd en is dat al 
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