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College Halverwege

Terug- en vooruitblik op Collegeakkoord
Heemstede

In deze uitgave:

Het door de collegepartijen opgestelde
‘Collegeakkoord 2010-2014’ is de leidraad voor
het gemeentelijke beleid voor vier jaar. Na de
verkiezingen in 2010 is de coalitie VVD, D66
en CDA in gezamenlijkheid tot dit akkoord
gekomen. Nu, twee jaar later (halverwege) legt
het college van burgemeester en wethouders
verantwoording af aan de burgers van
Heemstede. Deze verantwoording ‘College
Halverwege’ kunt u lezen op www.heemstede.nl.

Het werken met uitgangspunten in het akkoord in
plaats van dichtgetimmerde afspraken heeft geleid tot
meer flexibiliteit, zonder de daadkracht te schaden. Het
college van B&W is erin geslaagd moeilijke besluiten
met wisselende meerderheden door de gemeenteraad
goedgekeurd te krijgen. Hoewel er rekening moet
worden gehouden met nog meer bezuinigingen,
ziet het college van B&W de politieke besluitvorming
daarover het komende jaar met veel vertrouwen
tegemoet.
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Wijkschouw
Noordelijk deel
Centrum
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

Gemeenteraad 2010 - 2014

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 10.00 en 12.00 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!

Logopedisch spreekuur 0-4 jarigen
CJG Heemstede
Een goede taal- en spraakontwikkeling zijn zeer
belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan. Een
kind dat meer taal en spraak tot zijn beschikking heeft,
functioneert beter in de klas en in de thuissituatie. Het
heeft meer kansen om optimaal van het onderwijs te
kunnen profiteren en om zijn/haar plaats te vinden

in de maatschappij. Daarom is leren praten en de
taal gebruiken van groot belang. Het logopedisch
spreekuur vindt één keer per drie weken plaats.
Lees meer over dit spreekuur op de volgende pagina.

Wijkschouw noordelijk deel Centrum
Vervolg van pag. 1
logopedisch spreekuur

Hoe eerder hoe beter

Als taal- en spraakproblemen in een vroeg
stadium gesignaleerd worden, kunnen
communicatieproblemen en leerachterstanden
voorkomen worden. Een goede ontwikkeling van
de communicatie is belangrijk voor de sociale en
emotionele ontwikkeling. Advisering bij meertaligheid
en het goed aanbieden van verschillende talen in
de thuissituatie, speelt ook een belangrijke rol bij
de preventie van problemen. Om u als ouder hierbij
te ondersteunen, biedt de gemeente Heemstede
in samenwerking met OnderwijsAdvies afdeling
logopedie, een logopedisch spreekuur op het CJG aan.

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
of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere
onderhoud en de handhavingsacties zijn
uitgevoerd.
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. Bent u
bewoner van deze wijk? U kunt knelpunten die het
algemeen belang van uw buurt aangaan melden via
wijkschouw@heemstede.nl.

Foto: Robin Gruter

Meer weten over deze wijkschouw?

Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur
openbare orde en veiligheid via tel. (023) 548 57 45
of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

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.

Uitvoering en aanmelding

De jeugdarts van het consultatiebureau kan ouders
met een kind in de leeftijd van 0-4 jaar verwijzen naar
het logopedisch spreekuur op het CJG.
Maar ook kunt u als ouder zelf een afspraak maken
voor het spreekuur.
Heeft u vragen en/of zorgen over de
spraaktaalontwikkeling van uw kind of vragen over
mondmotoriek en eten en drinken, dan kan de
logopedist u hierover adviseren en een eventueel
vervolg met u bespreken.

Hoe kunt u een afspraak maken?

Het logopedisch spreekuur vindt één keer per drie
weken plaats. Wanneer u een afspraak wilt maken voor
het logopedisch spreekuur kunt u contact opnemen
met de logopedist. Zij zal een datum en tijd met u
afspreken.
Neem voor meer informatie contact op met:
Caroline Villevoye
Logopedist Onderwijs Advies Cruquius:
Telefoon: 06-57540781
E-mail: Villevoye@onderwijsadvies.nl

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. Het werk bestaat uit het verhogen van de
perronband en het aanleggen van speciale tegelrand.
Hierdoor ontstaat er een gelijkvloerse instap die het
in- en uitstappen van de bus makkelijker maakt. De
werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Subsidies voor Buurtactiviteiten en Archeologie
Archeologie

Wilt u iets in Heemstede op het gebied van
archeologie ondernemen? Mogelijk komt uw initiatief
in aanmerking voor een subsidie van de gemeente.
De gemeente Heemstede heeft voor lokale
educatieve activiteiten gericht op archeologie
een budget beschikbaar van maximaal € 3.500. De
aanvragen voor dit budget worden behandeld op
volgorde van binnenkomst.

Buurtactiviteiten

Of wilt u een buurtactiviteit organiseren?
Voor initiatieven van inwoners die een buurtactiviteit
willen organiseren stelt de gemeente een budget
beschikbaar van maximaal € 12.000. Per buurtproject

is dit een bedrag van maximaal € 2.500. Dit bedrag
is beschikbaar voor buurtprojecten gericht op het
bevorderen van de sociale cohesie en de participatie
van buurtbewoners in een bepaalde buurt. Maar ook
voor het verbeteren van de leefbaarheid in een buurt.
Uw verzoek hiervoor moet u vóór 5 juli 2012 indienen.

Wilt u meer weten over de subsidies en
voorwaarden?

Kijk op www.heemstede.nl , Over Heemstede, Subsidies.
Of neem contact op met de heer Koen Siegrest van
de afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 79 of
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u ook een
aanvraagformulier verkrijgen.

Uittreksel bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Wiekenplein 12 het plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak 2012.162
ontvangen 7 juni 2012
- Herenweg 89 het plaatsen van een carport 2012.172
ontvangen 12 juni 2012
- Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een
fietsenoverkapping 2012.165
ontvangen 7 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan en kappen
- Cruquiusweg 31 het wijzigen van de functie winkel
kantooropslag naar afhaalstation voor goederen, het
plaatsen van een erfafscheiding, een luifel, reclame,
3 vlaggenmasten en het kappen van 2 bomen
2012.164
ontvangen 4 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

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

Meldingen

Sloopmelding
- Kerklaan 90-92 het verwijderen van asbest op de
basisschool Icarus 2012.003
ontvangen 31 mei 2012
- Cruquiusweg 31 het slopen van het bedrijfspand
2012.004
ontvangen 4 juni 2012
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 21 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 omgevingsvergunningen

(verzonden 15 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Ir. Lelylaan 8-10 het bouwen van 30
eengezinswoningen en 65 appartementen
(De Slottuin) 2012.062
- Cruquiusweg 25 het realiseren van een entreepartij
met lift t.b.v. bedrijfsruimte 1e verdieping 2012.123

Verleende reguliere bouwvergunning
2e fase

(verzonden 15 juni 2012)
- Dr. P. Cuyperslaan 2 het uitbreiden van een woonhuis
en bouwen kelder 2010.166/2217

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 18 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Binnenweg 42 het plaatsen van lichtreclame
2012.140
- Pieter de Hooghstraat 15 het plaatsen van een
fietsenstalling 2012.147

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21
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’.

Omgevingsvergunning voor kappen
- Van Merlenlaan 16-24 het kappen van een esdoorn
2012.104
- Herenweg 75 het kappen van een ceder 2012.157

Omgevingsvergunning voor kappen
- Johan Wagenaarlaan 47 het kappen van een eik
2012.163 ontvangen 6 juni 2012

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op 28 juni 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 28 juni 2012
- Vragenuur
Bespreekpunten
- Kadernota 2012*
- Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV*
- Overgaan op Het Nieuwe Vergaderen

Hamerpunten
- Verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation
Cruquiusweg
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
- Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten
2012
- Verordening incidentele subsidies archeologie 2012
Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt

* ovb behandeling in de commissie Middelen van
18 juni 2012
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook
ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie,
tel. (023) 548 56 46, of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel
Op 14 juni 2012 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan de
Crayenesterbasisschool voor het houden van een
eindfeest op woensdag 4 juli 2012 op en rondom
het schoolplein aan de Crayenestersingel.
Bij slechte weersomstandigheden zal het eindfeest

plaatsvinden op woensdag 11 juli 2012.
In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel
34 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de
Crayenestersingel tussen de Adriaan Pauwlaan

en de Lanckhorstlaan (aan de zijde van de
Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te sluiten
van 14.00 tot 19.00 uur.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Gevaar of schade op straat doorgeven?
www.heemstede.nl

Sponsorloop
Op 14 juni 2012 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan
de Valkenburgschool voor het houden van een
sponsorloop voor de leerlingen op donderdag 28
juni 2012 van 17.00 tot 19.15 uur.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel
34 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de
toegang van de Cruquiusweg, Sumatrastraat, Laan
van Insulinde, Cloosterweg en Drieherenlaan tot de
Molenwerfslaan en de Cruquiusweg (gelegen achter

de Valkenburgschool) op 28 juni 2012 van 17.00 tot
19.15 uur af te sluiten.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Boottrailer Industrieweg verwijderd
Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van het
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede is
geconstateerd dat er sinds enige tijd een boottrailer
stond geparkeerd op een parkeervak 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 is via een waarschuwingssticker en via een
publicatie op 23 mei 2012 een termijn gegund om de
trailer te verwijderen. Hieraan is helaas geen gehoor
gegeven.
De betreffende trailer is inmiddels met toepassing van
bestuursdwang verwijderd en opgeslagen. De trailer

kan door de eigenaar binnen 3 weken na
20 juni 2012 worden opgehaald tegen betaling van de
verwijderings- en opslagkosten.
Indien de trailer binnen de termijn van 4 weken niet
wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders
overwegen de trailer openbaar te verkopen dan wel te
vernietigen.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede via
tel. 06-11790454.

Verwijdering fietswrakken in Heemstede
Op woensdag 4 juli 2012 gaat de gemeente
fietswrakken verwijderen die zich in de directe
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare
plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende
wijze worden doorgeslepen.
Fietsen zijn voertuigen in de zin van de
Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden
een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde
toestand verkeert op de openbare weg te parkeren
(voertuigwrak).
Tevens worden op woensdag 4 juli 2012 alle
fietskettingen en andere zaken verwijderd die aan
fietsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen
zoals boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder

dat daarmee een fiets is vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen gedurende 13 weken
worden opgeslagen bij De Meerlanden aan de
Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen
hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van de
kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor vragen kan men contact opnemen met bureau
Handhaving, via 06-11790454.

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.

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.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.

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

Kapot speeltoestel?

Overlast

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

