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Jij bent Burgernet!  

Inspraak aanpassing 
kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan 

De gemeente wil het kruispunt Heemsteedse 
Dreef – Camplaan verkeersveiliger maken. 
Het voorlopig ontwerp voor een nieuwe 
inrichting van dit kruispunt kunt u inzien 
in het raadhuis of via www.heemstede.nl. 
Tijdens een inloopavond op dinsdag 19 
juni tussen 18.15 en 19.15 uur kunt u in 
het raadhuis een toelichting krijgen op de 
plannen. Tot 25 juli kunt u reageren op het 
voorstel.
 
Lees meer over de aanpassingen verderop 
in deze HeemstedeNieuws.

Offi  ciële opening speelbos Meermond  
In korte tijd is in Heemstede een avontuurlijke 
speelplek aangelegd. Op woensdag 4 juli om 
14.30 uur wordt Speelbos Meermond offi  cieel 
geopend door Jur Botter, wethouder Jeugd 
van de gemeente Heemstede.

Nadat de wethouder op 25 april de eerste paal sloeg 
voor het speelbos, is gelijk gestart met het bouwen 
van de speeltoestellen. Na hard werken is alles nu 
klaar en kan het speelbos worden geopend. Tijdens 
de feestelijke opening is er genoeg te doen voor de 
kinderen. Zo kunnen ze hutten bouwen, knutselen en 
natuurlijk de nieuwe speeltoestellen uitproberen. 

Het ontwerp voor het speelbos is mede door kinderen 
uit Heemstede bedacht. Zij konden via de website 
www.speelbosmeermond.nl hun ideeën indienen. 
De ideeën met de meeste stemmen zijn door de 
ontwerper uitgewerkt tot echte speeltoestellen. 
In dit nieuwe speelbos kunnen kinderen zich naar 
hartenlust uitleven. 

Duurzaamheidspad
Tijdens de opening van het speelbos wordt ook 
de conceptinrichting van het duurzaamheidspad 
gepresenteerd. Het duurzaamheidspad wordt later dit 
jaar geopend en biedt kinderen een educatieve route 
door park Meermond. Op dit pad leren kinderen alles 
over natuur, milieu en duurzaamheid.

Met deze slogan worden 
inwoners van Heemstede 
en de regio Zuid-Kennemer-
land deze weken in 
een publiekscampagne 
aangemoedigd zich aan te 
melden voor Burgernet. Als 
deelnemer aan Burgernet 
kunt u de politie helpen bij 
het veilig terugbrengen van 
vermiste personen, zowel 
kinderen als volwassenen 
en bij het opsporen van 
overvallers en inbrekers. 
Doe ook mee en ga naar 
mijnburgernet.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 donderdagavond 
tussen 17.00 - 19.30 uur.

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

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

Adresgegevens en openingstijden



Vervolg Inspraak aanpassing kruispunt 
Heemsteedse Dreef – Camplaan

Aanpassingen
Op basis van de uitkomsten van de proefopstelling 
(van eind 2011 tot februari 2012) worden de volgende 
aanpassingen voorgesteld: 
-  het opheff en van het linksafopstelvak vanaf de 

Heemsteedse Dreef richting de Camplaan-oost 
waardoor het oversteken voor fi etsers verbetert. 
Linksaf blijft mogelijk, maar er komt geen aparte 
opstelstrook voor;

-  komend vanaf Bennebroek begint de 
linkerrijstrook later (na het passeren van het 
kruispuntvlak) zodat fi etsers ook aan deze kant van 
het kruispunt slechts één rijstrook over hoeven te 
steken;

-  ophogen van de fi etsstroken bij het naderen van 
het kruispunt waardoor ze beter gescheiden zijn 
van het autoverkeer;

-  het opvallender aanduiden van de huidige 
voetgangersoversteekplaatsen door het plaatsen 
van een zebrabord boven de weg;

-  onderzoeken van de haalbaarheid om de 30 km/
zone op de Camplaan richting het Wilhelminaplein 
eerder te laten beginnen.

De uitvoering hiervan staat gepland tussen december 
2012 en het voorjaar 2013.

Reageren
Schriftelijke reacties op het voorlopige ontwerp kunt 
u voor 25 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. U kunt ook tijdens de 
inloopavond uw mening geven.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met 
Edwin van Hofwegen van de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 
(023) 548 56 14.

Wethouders 
in de wijk
22 juni in Het Kunstbedrijf

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 22 juni 
tussen 10 en 12 uur in galerie Het Kunstbedrijf 
aan de Raadhuisstraat 56a (naast Chocolaterie / 
ijssalon Van Dam. U wordt van harte uitgenodigd om 
langs te komen en van gedachten te wisselen met 
de wethouders!

Woensdag 4 juli:

Themabijeenkomst over gamen 
en internetgebruik onder jongeren 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert 
een themabijeenkomst over gamen en 
internetgebruik onder jongeren. Deze 
bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 juli 
van 20.00 tot 22.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 te Heemstede.

Surfen en gamen is onder jongeren bijna populairder 
dan televisie kijken. Jongeren gebruiken internet voor 
verschillende doelen. Voor het zoeken van informatie, 
voor communicatie onderling en voor vermaak. Vrijwel 
alle jongeren gebruikt internettoepassingen als surfen, 
MSN’en, e-mailen, downloaden en online games 
spelen. De laatste jaren is het gebruik van sociale 
media zoals Hyves en Facebook fl ink toegenomen. 

Herkent u deze vragen?
-  Wat doet mijn kind eigenlijk op internet? 

Welke games speelt hij/zij?
-  Is het schadelijk als mijn kind veel achter de

computer zit?
-  Hoe maak ik gamen en internetgebruik 

bespreekbaar?
- Welke grenzen stel ik als ouder?

Bent u benieuwd naar de antwoorden, meld u dan 
aan voor deze thema-avond en kijk hiervoor op 
www.cjgheemstede.nl 

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.

Wat doet u op burendag?

Het is weer zover: Burendag is in aantocht! 
In 2011 vierden in Nederland ruim 1 miljoen 
mensen Burendag. Dit jaar wil het Oranje 
Fonds en Douwe Egberts Burendag 
nóg groter maken. Deze zomer stellen we 
daarom heel Nederland de vraag: 
‘Wat doet u op Burendag?’

500 euro van het Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en 
bevordert zo de samenhang tussen groepen mensen. 

Met Burendag willen wij 
mensen dichter bij elkaar 
brengen. Het Oranje Fonds biedt daarom 
buurtorganisaties met goede plannen een bijdrage 
tot € 500,-- om plannen, die ze met en voor de buurt 
willen oppakken, op Burendag uit te voeren. 
Zij kunnen een bijdrage aanvragen als ze Burendag 
vieren op 21, 22 of 23 september 2012. 
Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn 
te vinden op www.burendag.nl. 
Het Oranje Fonds heeft dit jaar € 1 miljoen beschikbaar. 

Werk aan de weg 

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, 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 borden aangegeven.

Javalaan Van maandag 18 juni tot half juli 2102 
worden frees- en asfalteringswerkzaamheden 
uitgevoerd aan de fi etspaden 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.



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.

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

Loket Heemstede 
is er voor u!

Woensdag 13 juni hield het Centrum 
Fietsdiefstal een controleactie bij Hageveld 
in Heemstede. Aan de hand van het 
framenummer is gecontroleerd of fi etsen 
als gestolen geregistreerd staan. De ervaren 
medewerkers van het Centrum Fietsdiefstal 
kunnen ook zien of een fi ets al eerder is 
gestolen (bijvoorbeeld aan verwijderde of 
valse framenummers en geforceerde sloten). 
De actie is gehouden om de leerlingen op 
deze kenmerken te wijzen zodat ze hierop 
letten bij de aankoop van een (tweedehands)
fi ets. Door de cirkel van diefstal en heling 
te doorbreken kan het aantal diefstallen 
teruggedrongen worden.

Daarnaast geeft het centrum ook voorlichting over 
hoe je een fi ets het best op slot kan zetten. En hoe je 
een fi ets kan laten registreren, zodat deze bij diefstal 
makkelijker terug te vinden is. Het Centrum Fietsdiefstal 
heeft een overzicht van maatregelen opgesteld die 
mensen kunnen nemen om deze vorm van criminaliteit 
te voorkomen: 
-   Noteer het frame- of chipnummer, slotnummer en 

andere kenmerken van de fi ets (merk, type, kleur, 
soort remmen en versnellingen en accessoires). Maak 
daarnaast ook een foto van de fi ets. Op de website 
van het Centrum Fietsdiefstal is een voorbeeld van 
een fi etsregistratiekaart te vinden. 

-  Zet de fi ets altijd goed op slot, ook in een garage, 
schuur of berging.

-  Gebruik naast het ringslot altijd een tweede slot. Dit 
kan een beugel of een kettingslot zijn. Zorg wel dat 
dit een slot is met een ART keurmerk. 

-  Stal de fi ets als het kan in het zicht, op een goed 
verlichte plaats, in een fi etsenrek of (bewaakte) 
fi etsenstalling.

-  Zet de fi ets, als het mogelijk is, in een fi etsenrek en 
maak de fi ets vast aan dat fi etsenrek. Staat de fi ets niet 
in een fi etsenrek, bevestig hem dan aan een ander 
vast element (zoals een paal, een rek of een boom).

-  Als de fi ets niet aan een fi etsenrek vastzit, zorg er 
dan voor dat het slot niet vlak bij de grond hangt. 
Een dief kan de harde ondergrond gebruiken om 
het slot te forceren. Probeer het slot daarom zo hoog 
mogelijk vast te maken. Zorg wel dat het slot altijd 
aan het voorwiel en het frame vastzit. 

-  Doe aangifte bij diefstal. 

Centrum Fietsdiefstal
Het Centrum Fietsdiefstal is een professioneel 
samenwerkingsverband dat begin 2008 is 
opgericht om een krachtige bijdrage te leveren 
aan het terugdringen van het aantal fi etsdiefstallen. 
Het Centrum Fietsdiefstal organiseert voorlichtings-
activiteiten, bundelt beschikbare kennis over fi ets-
diefstal en verspreidt deze kennis onder professionals. 
Het Centrum is ondergebracht bij de Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit (AVc) en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
www.centrumfi etsdiefstal.nl.

Vergaderingen
Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 juni 2012 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de vaststelling van subsidie 
over 2010 - openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van lichtreclame op het perceel 
Binnenweg 209 - 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

Raadscommissie Ruimte
De vergadering van de raadscommissie Ruimte van 
14 juni 2012 heeft een gewijzigde aanvangstijd en zal 
beginnen om 19.30 uur.

Verkeersbesluit
Parkeren met twee wielen op het trottoir ter 
hoogte van Brederolaan 20
Het parkeren met twee wielen op het trottoir toe 
te staan op de Brederolaan ter hoogte van 
huisnummer 20.

Het besluit en bijbehorende tekening ligt vanaf 13 juni 
2012 zes weken ter inzage en kunt u inzien op 
www.heemstede.nl/bekendmakingen. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester 
en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge 

het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient 
te worden ondertekend en in ieder geval de volgende 
onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het   

bezwaar zich richt;
-  de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting 

van de uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure, 
schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de President 
van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om 
voorlopige voorziening kan ingevolge artikel 8:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dit vereist.

Actie tegen fietsdiefstal



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

Het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

MELDpunt                     

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

Overlast

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen

-  Fresialaan 13 het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.159
ontvangen 1 juni 2012

-  Johannes Vermeerstraat 8 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.158 
ontvangen 30 mei 2012 

-  Valkenburgerplein 4 II het constructief wijzigen 
van de tweede verdiepingsvloer, het wijzigen van 
de brandcompartimentering, het creëren van een 
loggia en het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak 2012.161 
ontvangen 4 juni 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen

-   Achterweg 5 het kappen van 4 kastanjes 2012.160
ontvangen 4 juni 2012  

-  Van Merlenlaan 4 het kappen van een tsuga 2012.156 
ontvangen 29 mei 2012

-  Prinsenlaan 44 het kappen van een naaldboom 
2012.155
ontvangen 29 mei 2012

-   Herenweg 75 het kappen van een ceder 2012.157
ontvangen 25 mei 2012

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

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

-  Raadhuisplein 1 melding brandveilig gebruik voor 
een kantoor 2012.003
ontvangen 31 mei 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 14 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).

Meldingen
Sloopmelding

-  Kerklaan 90-92 het verwijderen van asbest op de 
basisschool Icarus 2012.003   
ontvangen 31 mei 2012

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

-  Einthovenlaan 10 het plaatsen van een dakopbouw 
2012.135 
ontvangen 5 mei 2012

-  Van Merlenlaan 16-24 het kappen van een 
vleugelnoot 2012.104 
ontvangen 13 april 2012

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 8 juni 2012)

Omgevingsvergunning voor kappen

-  Franz Lehárlaan 136 het kappen van een atlas ceder 
2012.111

-  Rhododendronplein 2 het kappen van een berk 
2012.142

- Mahlerlaan 3 het kappen van een berk 2012.146
- Bachlaan 9 het kappen van een berk 2012.153
-  Esdoornkade 26 het kappen van een conifeer 

2012.145
-  Melchior Treublaan 2 het kappen van een boom 

2012.152
-   Van Merlenlaan 4 het kappen van een tsuga 2012.156

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 14 
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’.




