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Wijkschouw noordelijk deel Centrum
of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere
onderhoud en de handhavingsacties zijn
uitgevoerd.
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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

Foto: Robin Gruter

Op maandag 25 juni houdt de gemeente
Heemstede in samenwerking met de politie
en woningcorporaties Elan Wonen en Pré
Wonen een schouw in het noordelijk deel van
het centrum. Gezamenlijk inventariseren zij

Dit doen zij in het gebied tussen de Heemsteedse
Dreef en de Herenweg ten noorden van de
Kerklaan en de Zandvaartkade. Het gebied wordt
beoordeeld op de thema’s: schoon, heel en veilig.
Tijdens de schouw wordt dan gelet op de bestrating,
straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti,
speelvoorzieningen en fout parkeren. Als u bewoner
bent van deze wijk kunt u knelpunten die het algemeen
belang van uw buurt aangaan aan ons melden via
wijkschouw@heemstede.nl.

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur
openbare orde en veiligheid via telefoonnummer (023)
548 57 45 of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Brandveilige versiering tijdens EK 2012
Brandweer Kennemerland vraagt u de
brandveiligheidvoorschriften bij 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 ten minste 3,5 meter vrij zodat brandweer en

ambulance zonder onnodig oponthoud een incident
kunnen bereiken.
Meer informatie over brandveiligheid en brandproef
‘Brandveilig versieringsmateriaal’ kunt u vinden op
www.brandweerkennemerland.nl.

Inspraak Kadernota 2012
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 woensdag
6 juni om 20.00 uur organiseert de gemeente een
inspraakavond waar iedereen zijn mening kan geven
over de voorgestelde bezuinigingen. U kunt de
kadernota raadplegen op www.heemstede.nl. In de
raadzaal kan iedereen zijn mening geven (spreekrecht)

over de voorgestelde bezuinigingen en het gesprek
aangaan met de leden van de politieke fracties.

Plein bij bibliotheek
krijgt opfrisbeurt

De komende tijd krijgt het plein voor de bibliotheek
in etappes een opfrisbeurt. Vorige week werd
hiermee een aanvang gemaakt: leerlingen van de
HaemstedeBarger vrolijkten de betonblokken op.

Werk aan de weg

Inrichtingsplan deel parallelweg
Cruquiusweg ter inzage
De parallelweg aan de noordkant van de
Cruquiusweg, tussen Javalaan en Park Meermond,
is aan een opknapbeurt toe. De weg wordt
opnieuw bestraat en dat is een goed moment om
de weg veiliger in te richten. De uitvoering van de
reconstructie staat gepland in het voorjaar van 2013.
Tot 18 juli ligt het plan ter inzage en kunt u hierover
uw mening geven.

parkeren is in het plan een parkeerhaven voor
vrachtauto’s opgenomen. Daardoor krijgen
geparkeerde vrachtauto’s een eigen plek, afgescheiden
van het overige verkeer.

Hoofdlijnen van het plan

Inloopmiddag

Herbestraten van de rijbaan
Bij het herbestraten van de weg worden de bestaande
betonstraatstenen zo veel mogelijk hergebruikt en
over het gehele weggedeelte in een zelfde type
patroon gelegd.

Op dinsdag 19 juni 2012 is er een inloopmiddag in
het raadhuis. Tussen 17.00 en 18.00 uur kunt u het
plan inzien, uitleg krijgen en hierop reageren. Bij
een inloopmiddag kunt u vrij binnenlopen, het is
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de
inloopmiddag aanwezig bent.

Aanleggen fietsstroken
Om fietsers meer ruimte te geven en hen beter af
te scheiden van het autoverkeer is het plan om over
het hele weggedeelte aan beide zijden van de weg
fietsstroken aan te leggen. De fietsstroken worden
uitgevoerd in asfalt.
Parkeerhaven vrachtauto’s
Op de plaats waar nu vrachtauto’s op de rijbaan

De aanleg van fietsstroken en een aparte parkeerstrook
voor vrachtauto’s bevordert de verkeersveiligheid en is
comfortabeler voor fietsers.

Reageren op het plan
U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens de
inloopmiddag op dinsdag 19 juni.
Schriftelijke reacties op het voorlopige ontwerp kunt
u voor 18 juli 2012 sturen naar: Gemeente Heemstede,
t.a.v. de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, of via e-mail
gemeente@heemstede.nl.

Herken de verschillen tussen bijen en wespen

Breitnerweg en omgeving Tot half juli 2012
worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd 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
borden aangegeven.
Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en
Ringvaart Tot eind juli 2012 is het fietspad langs
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart
afgesloten. Ter hoogte van de kruising Javalaan/
Cruquiusweg wordt fietsverkeer omgeleid via
het fietspad langs de noordelijke rijbaan. De
omleidingsroute staat met borden aangegeven.
Javalaan Van maandag 18 juni tot half juli 2102
worden frees- en asfalteringswerkzaamheden
uitgevoerd aan de fietspaden op de Javalaan. Het werk
zorgt voor beperkte verkeershinder.
Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te
verbeteren. De werkzaamheden zorgen voor beperkte
verkeershinder.

Het warme weer heeft
gezorgd van een
toename van zwermen
bijen. De bijen worden
vaak aangetroffen in
particuliere tuinen.
Mensen zien bijen
dikwijls ten onrechte aan
voor wespen. Het risico is dat dan een heel
bijenvolk wordt vernietigd, terwijl bijen een
belangrijke rol in de natuur hebben.
Als lid van de Imkervereniging Haarlem wordt Pim
Lemmers regelmatig gebeld om ‘overlast’ van bijen of
wespen in particuliere tuinen te verhelpen. De imker
van kinderboerderij ’t Molentje zorgt er dan voor
dat bijenvolken een nieuwe standplaats krijgen in
Heemstede of de regio.

Voorlichting
In het kader van het Jaar van
de Bij 2012 gaan de landelijke
imkers het publiek voorlichting
geven over de verschillen
tussen bijen, wespen en
hommels. Scan de QR-code en
bekijk deze verschillen of ga
naar www.imkerijerik.nl. Heeft
u last van bijen of wespen, bel dan de politie of de
gemeente. Zij hebben telefoonnummers van imkers
die de zwerm kunnen weghalen.

Zelf bijenvolk bekijken?
Kom naar het transparante bijenhuis op het terrein
van kinderboerderij ’t Molentje in het Wandelbos
Groenendaal. Hier kunt u zien hoe een bijenvolk hun
werk tussen de honingraten uitvoert.
De kinderboerderij is dagelijks geopend tussen
09.00 en 16.30 uur.

Loket Heemstede is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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 langskomen. 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.

Het CJG is er ook voor
jongeren!

Commissievergaderingen juni

Stormbaan en
barbecue
In september organiseert het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede in
samenwerking met Casca en de gemeente
Heemstede een activiteit voor jongeren. Het
idee is om een stormbaan neer te zetten en
na afloop te genieten van een barbecue. De
activiteit is bedoeld voor jongeren vanaf 11
jaar.
Dit idee komt voort uit de klankbordgroep, een groep
jongeren die eens in het half jaar met de gemeente in
gesprek gaat. Nu willen we graag weten wat jongeren
uit heel Heemstede hiervan vinden. Zouden ze eraan
meedoen? Daarom is er een enquête verspreid via
Casca en het CJG Heemstede. Kinderen kunnen de
enquête ook invullen via www.heemstede.nl - over
Heemstede - recreatie - jeugdactiviteit. Met deze
activiteit willen we jongeren bekend maken met, maar
ook actief betrekken bij, het CJG Heemstede.

Op 12, 14 en 18 juni komen de
raadscommissies Samenleving, Ruimte
en Middelen 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. Hieronder een greep uit de
onderwerpen die in juni worden behandeld.

en Bennebroek) en de nota duurzaamheid 20122016. Ook de Vomar staat op de agenda. Het
onderzoek naar economische wenselijkheid van
een supermarkt op het terrein tussen de Binnenweg
en Eikenlaan is afgerond en de criteria voor een
haalbaarheidsonderzoek zijn opgesteld. Eerst volgt
er nu aanvullend onderzoek naar de effecten op het
woongenot voor omwonenden. Het onderwerp
komt dan met alle onderzoeksresultaten terug in de
commissie Ruimte van september.

De commissie Samenleving vergadert op dinsdag
12 juni om 20.00 uur. Op de agenda onder meer
het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015.
De vergadering begint met een presentatie over
schuldhulpverlening, waar steeds meer beroep op
wordt gedaan in Nederland. De presentatie gaat
over de uitgangspunten van het beleidsplan en de
werkwijze van de afdeling schulddienstverlening
Haarlem. Deze dienst voert voor de Intergemeentelijke
Afdeling Sociale Zaken de schuldhulpverlening uit.
Verder discussieert de commissie over de concept
nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016. Naar
verwachting zal de raad komend najaar de definitieve
nota vaststellen.

De commissie Middelen komt op maandag 18 juni om
20.00 uur bijeen. Hier staat het eindrapport ‘Versterking
van de economische positie Heemstede’ op de
agenda. Gesproken wordt over de aanbevelingen in
het rapport; onder andere over het veranderen van de
betaald parkeren regeling op de Binnenweg.

In de commissie Ruimte gaat het op donderdag 14
juni vanaf 20 uur onder meer over het inrichtingsplan
voor De Slottuin (op het voormalige terrein van het
Nova-college bij de Cruquiusweg), de herinrichting
van de Herenweg fase 3 en 4 (tussen Kerklaan

Zoals u vorige week al kon lezen in HeemstedeNieuws,
houdt de commissie Middelen op woensdag 6 juni
om 20.00 uur een inspraakavond over de kadernota
2012, waarin voorstellen worden gedaan voor
bezuinigingen. Ook hier bent u uiteraard van harte
welkom.
De volledige agenda’s vindt u hieronder en
op www.heemstede.nl. Hier vindt u ook informatie
over het spreekrecht tijdens vergaderingen.

24 uur per dag, 7 dagen per week,
365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Vergaderingen
Vergadering commissie Samenleving

Vergadering commissie Ruimte

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare
vergadering op dinsdag 12 juni 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare
vergadering op donderdag 14 juni 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De raadscommissie Middelen houdt een openbare
vergadering op maandag 18 juni 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- vaststellen agenda commissievergadering 12 juni 2012
- Spreekrecht burgers
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 (A-stuk)
- Vaststellen Verordening incidentele subsidies
buurtactiviteiten 2012 (A-stuk)
- Vaststellen Verordening incidentele subsidies
archeologie 2012 (A-stuk)
- Concept Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 20122016: ‘Oog voor elkaar’ (B-stuk)
- Keuzenota decentralisatie extramurale begeleiding
AWBZ naar Wmo (B-stuk)
- Startnotitie met Plan van aanpak Decentralisatie
Jeugdzorg (C-stuk) o.v.v. D66
- Marap 4/2011 tevens jaarverantwoording 2011 IASZ
(C-stuk) o.v.v. D66
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en
Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 14 juni 2012
- Spreekrecht burgers
- Beleid omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan ten behoeve van bed & breakfast
(B-stuk)
- Verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation
Cruquiusweg (A-stuk)
- Inrichtingsplan voor De Slottuin (B-stuk)
- Dynamisch Verkeersmanagement ZuidKennemerland (B-stuk)
- Vaststelling concept Nota duurzaamheid 2012 - 2016
(B-stuk)
- Voorlopige vaststelling herinrichting Herenweg fase
3 + 4 (B-stuk)
- The Vintage Store (C-stuk)
- Distributie planologisch onderzoek en criteria
haalbaarheidsonderzoek Vomar (C-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 18 juni 2012
- Spreekrecht burgers
- Kadernota 2012 (A-stuk)
- Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV (A-stuk)
- Eindrapport ‘Versterking van de economische positie
Heemstede’ (B-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende
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 raadsgriffie,
telefoon (023) 548 56 46, of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Zandvoortselaan 151 een interne verbouwing van
de supermarkt: het vervangen van een condensor,
het wijzigen van reclame, het wijzigen van de
winkelinrichting 2012.151
ontvangen 24 mei 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Heemsteedse Dreef 146 het kappen van een esdoorn
en een conifeer 2012.149
ontvangen 22 mei 2012
- Melchior Treublaan 2 het kappen van een boom
2012.152
ontvangen 24 mei 2012
- Bachlaan 9 het kappen van een berk 2012.153
ontvangen 25 mei 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
- Camplaan 21 het uitbreiden van een woonhuis
2012.121
- Binnenweg 57-59 het bouwen van een extra
kapverdieping boven de bestaande 1e verdieping en
een deel slopen 2012.094
De verzoeken liggen vanaf 7 juni 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.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 7 juni 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 25 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Vechtlaan 6 het vergroten van een dakkapel 2012.106

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 1 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Fazantenlaan 61 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.105
- Lorentzlaan 70 het plaatsen van een trap naar de
tweede verdieping 2012.130
- Soendastraat 12 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.110
Omgevingsvergunning voor kappen
- Franz Lehárlaan 52 het kappen van 2 ceder bomen
2012.154
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 7
juni 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’.

Bekendmaking voorbereiding en uitgangspunten
bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke
ordening bekend dat zij de voorbereiding gaan
starten van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen
door middel van de terinzagelegging van de
uitgangspunten van het plan.
Het betreft hier het bedrijventerrein Cruquiusweg/
Nijverheidsweg en de kleinere bedrijventerreinen aan
de Leidsevaartweg.
Tevens maken zij bekend dat naast de uitgangspunten
twee onderzoeken over de bedrijventerreinen ter
inzage worden gelegd en dat er geen advies zal
worden gevraagd aan een onafhankelijke adviseur.

Algemene en specifieke uitgangspunten
Voor de nieuwe bestemmingsplannen zijn algemene
uitgangspunten geformuleerd die voor alle
bestemmingsplannen in Heemstede gelijk zijn en
specifieke uitgangspunten die per bestemmingsplan
verschillen.
De gemeenteraad heeft de algemene uitgangspunten
voor alle bestemmingsplannen op 29 januari 2009
vastgesteld. Nu heeft het college een notitie opgesteld
waarin de op de bedrijventerreinen van toepassing
zijnde uitgangspunten zijn opgenomen maar waarin ook
specifieke uitgangspunten voor de bedrijventerreinen

zijn opgenomen. Deze specifieke uitgangspunten
zijn mede tot stand gekomen naar aanleiding van
onderzoeken die zijn verricht naar de huidige staat van de
bedrijventerreinen en naar de toekomstmogelijkheden
van de bedrijventerreinen in Heemstede.

Reageren
Met de algemene en specifieke uitgangspunten wordt
in een vroeg stadium de richting aangegeven voor het
ruimtelijke beleid voor deze gebieden. Er is dus nog
geen concreet bestemmingsplan opgesteld, maar u
kunt al wel de gedachtevorming over de invulling van
het gebied beïnvloeden.
Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan kunt u
tot en met 19 juli 2012 een schriftelijke inspraakreactie
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders (postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per
e-mail: gemeente@heemstede.nl). Inspreken kan ook
mondeling bij één van de contactpersonen onder het
kopje ‘Meer informatie’.

Inzien van de uitgangspunten
De algemene en specifieke uitgangspunten van het
bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ kunt u vinden
op www.heemstede.nl. (Zie: woon & woonomgeving

-> Bestemmingsplannen). Ook liggen de stukken ter
inzage in de hal van het raadhuis.

Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording daarvan
door de gemeente worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Ook zullen deze reacties aan
alle insprekers worden toegezonden. Daarbij wordt
aangegeven op welke manier uw reactie is betrokken
bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan.
Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan
‘Bedrijventerreinen’ in het derde kwartaal van 2012
ter inzage worden gelegd. Op dat moment kunt
u wederom uw mening over het plan geven en
zal deze worden meegewogen in de definitieve
besluitvorming. Het bestemmingsplan wordt volgens
planning in het eerste kwartaal van 2013 door de
gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de mevrouw L.C.Wijker van de afdeling Ruimtelijk
Beleid, via telefoonnummer (023) 548 57 83 of
met mevrouw M. Boor van dezelfde afdeling, via
telefoonnummer (023) 548 57 61.

Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken noordoost’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
maken burgemeester en wethouders van Heemstede
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Woonwijken noordoost’ met ingang van 7 juni 2012
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande
planologische situatie voor de woonwijken die
zijn gelegen tussen de Heemsteedse Dreef, de
Crayenestervaart, het Spaarne, het Heemsteeds Kanaal
en de Nijverheidsweg.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan,
zijn:
- De mogelijkheden voor erfbebouwing worden,
afhankelijk van de grootte van het perceel, uitgebreid
tot maximaal 70 m² (er is dus meer toegestaan bij de
bouw van schuren e.d. op de eigen grond, mits ten
minste 25 m² onoverdekt en onbebouwd blijft);
- op elk perceel mag in ieder geval 25 m² aan
erfbebouwing gebouwd worden;
- de mogelijkheden voor erfbebouwing zullen
ook worden toegepast op de percelen aan de
Strawinskylaan en een deel van de Franz Léharlaan,
waar de achtertuinen momenteel alleen de
bestemming Tuin hebben waarop niet gebouwd
mag worden. Ter plaatse van achter- en/of zijtuinen
langs de belangrijkste wegen en waterlopen in een
wijk, blijft echter een zone van 5 m bestemd tot
Tuin. Ook bij de zogenaamde strokenbouw (ritmisch
herhaalde, identiek georiënteerde woningenblokken,
dus voorkanten tegenover achterkanten) blijft de
achterste 5 m van de percelen de tuinbestemming
behouden;
- bij panden waar op dit moment vóór de voorgevel
erfbebouwing mogelijk is, zal in het nieuwe
bestemmingsplan alleen de feitelijke situatie
bestemd worden;
- 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 en er komt een mogelijkheid
voor burgemeester en wethouders om een
onderbouwing in de tuin (bijv. kelder of garage)
toe te staan, mits de waterbeheerder (het

Hoogheemraadschap van Rijnland) daartegen geen
bezwaren heeft;
- een dakterras op het dak van een aan- of uitbouw
wordt toegestaan, mits de afstand van het dakterras
tot de perceelsgrens ten minste 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 bouwrenten via
binnenplanse ontheffing’, in plaats van binnen het
bouwvlak (in de huidige bestemmingsplannen is hier
niet consequent mee omgegaan);
- vestiging van bedrijven in woonwijken blijft beperkt
tot de milieucategorie 1 en 2 (de categorieën die de
minste hinder geven);
- 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);
- het horecabeleid wordt aangepast, in die zin dat:
- horecabedrijven categorie 3 (discotheken e.d.) niet
worden toegestaan;
- horecabedrijven categorie 2 (cafés e.d.) alleen
worden toegestaan waar die nu gevestigd zijn;
- horecabedrijven categorie 1 (snackbars,
lunchrooms, shoarmazaken, eetcafés, restaurants
e.d.) alleen worden toegestaan waar die op de kaart
zijn aangeduid (in beginsel alleen waar die nu al
gevestigd zijn);
- de mogelijkheden voor beperkte horecavoorzieningen verruimd worden. Onder ‘beperkte
horecavoorzieningen’ worden de voorzieningen
verstaan, die wat betreft hun exploitatievorm
ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie
detailhandel, zoals koffiehoekjes, proeflokalen en
zitgedeelten bij banketbakker, patisserie of ijssalon.

- bij panden met de bestemming Detailhandel zal in
de verdiepingslaag enkel wonen toe worden gestaan;
- in het gehele plangebied worden bouwvlakken voor
de hoofdbebouwing teruggebracht tot (min of meer)
de omvang van de oorspronkelijke hoofdgebouwen.
De laatste 3 meters van het huidige bouwvlak
komen in de nieuwe systematiek buiten het nieuwe
bouwvlak te liggen en mogen een maximale gooten bouwhoogte hebben van respectievelijk 3 en 4
meter (3 en 6 meter langs Heemsteedse Dreef ). In de
huidige systematiek van de bestemmingsplannen is
dit geregeld in de planvoorschriften en nu wordt het
geregeld op de plankaart.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
7 juni 2012 gedurende zes weken voor eenieder
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede en in de openbare
bibliotheek, Julianaplein 1 te Heemstede. De
openingstijden van het raadhuis en de bibliotheek
vindt u op de website www.Heemstede.nl.
Het plan (verbeelding, regels en toelichting)
kan digitaal worden ingezien op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de
gemeente Heemstede.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar
maken?
Gedurende de bovengenoemde termijn (7 juni t/m
18 juli 2012) kan eenieder 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 vesturen aan
gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak
maken met de heer R. van der Aar van de afdeling
Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is
(023) 548 57 64. Ook voor nadere informatie over het
ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer van der Aar
wenden.

Nieuw Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ gemeente
Heemstede
Bij besluit van 29 mei 2012 heeft het college het
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’
gemeente Heemstede vastgesteld. Het
Uitvoeringsprogramma is een uitvloeisel van de eerder
dit jaar vastgestelde beleidsnota ‘integrale handhaving’.
De beleidsnota geeft de kaders weer van het toezicht
en de handhaving in de gemeente Heemstede en in
het Uitvoeringsprogramma wordt weergegeven wat
op het gebied van toezicht en handhaving wordt

uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma behandelt
toezicht- en handhavingstaken op het gebied van
bouwen, Ruimtelijke Ordening, Milieu en de Algemene
Plaatselijke Verordening.

Uitvoeringsprogramma 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’.

Het Uitvoeringsprogramma treedt met ingang
van 14 juni (8 dagen na deze bekendmaking) in
werking. Het Uitvoeringsprogramma ligt gedurende
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. Het

Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

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
Overlast

Harde muziek op ongewone tijden?
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

Maand van het Spannende
Boek in de Bibliotheek
Regio - De Maand van het Spannende Boek 2012 vindt plaats tot
en met zaterdag 30 juni. Het thema van de maand is ‘Het kwaad
in jezelf – waar ligt jouw grens?’.
Op vrijdag 15 juni vindt een ontmoeting plaats met schrijver Peter Römer en op vrijdag 29 juni vertelt patholoog-anatoom
Frank van de Goot (foto) over
zijn werkzaamheden. Zowel de
schrijversontmoeting als de lezing worden in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haar-

lem gehouden, van 20:00 – 22:00
uur. De toegangsprijs voor ieder
van de activiteiten bedraagt voor
leden 5 euro, niet-leden betalen
7,50.
De Bibliotheek heeft ruim 20.000
spannende boeken voor een
breed lezerspubliek. Spannende
boeken zijn populair, vooral in de
zomermaanden. De Bibliotheek
tracteert (nieuwe) leden daarom
op de Thrillerglossy, een inspiratiegids vol (lees)tips om er een
spannende, zinderende boeken-

zomer van te maken. Ook ligt er
een gratis Psy -3 D bril als boekenlegger klaar.
Nieuwe leden van de Bibliotheek
Haarlem en omstreken krijgen in
Juni – Maand van het Spannende Boek 20 procent korting op
een jaarabonnement. Aanmelden kan digitaal via www.bibliotheekactie.nl of bij één van de
vestigingen van de Bibliotheek
Haarlem en omstreken.
Reserveren voor de schrijversontmoeting met Peter Römer en
de lezing van patholoog-anatoom Frank van de Goot: 0235115300.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheeklhaarlem.nl.

20 medailles voor GSV Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 2 juni vonden de toestelkampioenschappen turnen plaats. Van de
4 toestellen mocht iedere turnster haar 2 beste toestellen kiezen, waar ze haar wedstrijd op
wilde turnen. Het voordeel is dan
ook, dat als er op 1 toestel iets
niet goed gaat, dat je op het andere toestel dan toch nog een
prijs kan winnen.
Alle meisjes van de wedstrijdgroep van GSV Heemstede deden aan deze wedstrijd mee. De
dag was verdeeld in 3 wedstrijden, in de eerste wedstrijd traden
5 turnsters aan, en die deden het
fantastisch. Alle turnsters mochten op het podium plaatsnemen.
Myrthe liet zien dat zij de beste
was op brug en vloer. Met maar
liefst 2 eerste plaatsen was zij
iedereen de baas. Bij Charlotte werd een foutje gemaakt. Zij
moest zelfs van de parkeerplaats
gehaald worden om haar 4e
plaats medaille in ontvangst te
nemen. Gelukkig had zij wel de

2e prijs voor brug in ontvangst
genomen. Cindy sprong als beste over de kast, maar moest er
twee voor laten gaan op de vloer
(3e plaats). Op niveau 10 was
Mania de beste op vloer, terwijl Renee een eerste en tweede prijs in ontvangst mocht nemen voor balk en vloer.
In de tweede wedstrijd was er
ingeschreven met twee senioren
en drie pupillen (10-11 jaar) Helaas waren het alleen de senioren turnsters die het podium bereikte. Marlijn liet iedereen zien
hoe een overslag ½ in en ½ uit
er uit hoort te zien. Zij behaalde
hier de felbegeerde standaard.
Ook Rivka deed het geweldig zij
behaalde de standaard op balk.
Marlijn kwam een paar tiende te
kort om een standaard te scoren
op vloer. Bij de pupillen (Christa, Mirre en Floor) werden hun
inspanningen niet beloond met
een medaille.
In de laatste wedstrijd waren de
laatste 7 turnsters. Hier turnden

de meisjes van de vierde divisie
de beste wedstrijd, maar ook Rianne en Dominique hebben hun
oefening op de vloer op een hoger niveau gekregen. Julie greep
net naast de winst op brug en
balk en moest met een 2e plaats
genoegen nemen. April deed het
fantastisch en behaalde op brug

de hoogste score en op vloer de
2e plaats. Ook Vera eiste de eerste plaats op voor een oefening
die klonk als een klok. Rianne en
Dominique kregen een 2e plaats
voor brug en vloer, terwijl Dominique in haar klasse op de 3e
plaats kwam op de brug.
17 meisjes behaalden 20 medailles, dus de meiden hebben fantastisch gepresteerd!

MIX-It Disco

Heemstede - Zaterdag 16 juni
is het weer tijd voor de afsluitende buiten-Mix-it Disco. Normaal
vindt deze plaats in de Princehof.
De laatste editie van dit seizoen
van dé dance-avond is speciaal
voor deze gelegenheid buiten
op het grasveld voor de Orangerie van de Hartekamp, Herenweg 5, Heemstede. Lekkere muziek en een mix van mensen mét
en mensen zonder verstandelijke beperking. Je kunt een lekker
patatje halen bij de patatkraam
(voor de Orangerie) tussen 17.00
en 19.00 uur. Patat en een snack
naar keuze kosten 3 euro.
Iedereen is van harte welkom
van 17.00 tot 21.00 uur. De entree, inclusief twee frisdrankjes
is 6 euro. Meer informatie? Bel
Casca: 023-5483828 of e-mail
plexat@casca.nl of via de website www.casca.nl. De volgende
Mix-It in het nieuwe seizoen is
op zaterdag 15 september.

