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Sarah Collins ‘Jonge Held 2012’ 

Onderscheiding Carnegie Heldenfonds 
voor Rick Melchior uit Heemstede 

De langste dag van het jaar werd donderdag 
21 juni voor inwoner Rick Melchior een dag 
om extra lang van te genieten. Toen kreeg 
hij namelijk de bronzen medaille van het 
Carnegie Heldenfonds opgespeld door 
burgemeester Marianne Heeremans. 

Dat gebeurde in aanwezigheid van Joyce Sylvester, 
nu burgemeester van Naarden. De heer Melchior 
redde haar in 1992 uit een verongelukte trein. 
Op www.heemstede.nl meer informatie en links naar 
de reportages die SBS 6 voor Hart van Nederland 
maakte en RTV Noord-Holland voor het nieuws.

ZZP vervolgbijeenkomst 5 juli 2012 

Op 16 februari jl is er een succesvolle zzp 
bijeenkomst geweest. De opkomst in februari 
was groot en de reacties van de zzp’ers op 
deze avond waren zeer positief. Tijdens de 
bijeenkomst bleek er grote belangstelling te 
bestaan voor een nadere kennismaking met 
collega’s uit dezelfde branche. 

Daarom organiseren wij op donderdag 5 juli 2012 
vanaf 19.30 uur een vervolgbijeenkomst. Het thema 
van de bijeenkomst is ‘samenwerken’. 

De avond wordt geopend door burgemeester 
Marianne Heeremans waarna mevrouw Linde 
Gonggrijp, directeur FNVZelfstandigen een presentatie 
zal geven over zzp’ers, trends en voordelen van 
samenwerken. Ons streven is er op gericht om alle 
in Heemstede woonachtige zzp’ers met elkaar in 
contact te brengen en zo door samenwerking de 
positie van de zzp’er te versterken. 

U kunt zich aanmelden op www.heemstede.nl/zzp. 
Hier vindt u ook meer informatie over het programma.

Niet één, maar twee helden uit Heemstede 
werden op donderdag 21 juni in het raadhuis 
in Heemstede geëerd. Sarah Collins (21) 
was de trotse winnares van de eerste ‘Jonge 
Heldenprijs’. 

Na vijf jaar Hageveld, werd Sarah als 16-jarige 
toegelaten op het United World College (UWC) 
in Hong Kong, waar zij zich ook inzette voor 
vrijwilligerswerk. Vervolgens ging zij naar het 
Wheaton College in Norton, dichtbij Boston en 
deed ze mee aan Model United Nations op Harvard. 
Deze zomer loopt ze stage in Geneve voor het 
International Bridges for Justice, een 
non-gouvernementele organisatie die gemartelde 
gevangenen in buitenlanden juridisch probeert bij 
te staan.

De Jonge Heldenprijs is in het leven geroepen door 
Rotaryclub Heemstede. De gemeente is een warm 

voorstander van deze prijs omdat het past in het 
streven om het positieve beeld van jongeren in de 
(Heemsteedse) samenleving te versterken.

Op de foto Jonge Held 2012 Sarah Collins temidden van 
de nummers 2 en 3 en de jury van de Jonge Heldenprijs.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



Plan nieuwe verbinding Laantje van Alverna 
Prorail streeft naar de afsluiting van de onbewaakte 
spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna. Dit 
streven wordt gedeeld door het gemeentebestuur. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
Landgoederen en Groene Gebieden in 2007 is 
daarom een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, 
die het mogelijk maakt om een verbindingsweg 
tussen het Laantje van Alverna en de Constantijn 
Huygenslaan aan te leggen. De verbindingsweg zal de 
bewoners van het Laantje van Alverna een veilige en 
volwaardige alternatieve ontsluitingsroute bieden. Om 
de verbindingsweg juridisch en technisch mogelijk 
te maken zijn een ontwerpwijzigingsplan en een 
ontwerpinrichtingsplan voorbereid. De ontwerpen 
van het wijzigingsplan en het inrichtingsplan zijn nu 
gereed en worden ter inzage gelegd, zie hiervoor de 
bekendmaking ‘Ontwerpwijzigingsplan Boekenrode, 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
Gebieden’ verderop in deze HeemstedeNieuws. 

Inloopavond
Op dinsdag 3 juli 2012 is er een inloopavond in 
het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u het 
plan inzien, uitleg krijgen en hierop reageren. Bij 
de inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is 
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent.

Vervolg
Na de zienswijze/inspraakperiode worden de 
ingekomen zienswijzen/inspraakreacties beantwoord 
en - als daar aanleiding toe is - verwerkt in de 
definitieve plannen. Het college van burgemeester en 
wethouders stellen de plannen uiteindelijk vast. Naar 
verwachting zal dit in september 2012 gebeuren.

Inloopochtend  
burgemeester 6 juli 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats 
op vrijdag 6 juli van 10.00 tot 12.00 uur.  
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester over 
ontwikkelingen in Heemstede.

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. 

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 Tot half juli 2012 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.

Lever uw oude gereedschap in  
bij kinderboerderij ’t Molentje

Heeft u twee zagen in huis?  
Een dopsleutelset die u nooit gebruikt  
of een oude boormachine die nog in de 
schuur ligt? Bij kinderboerderij ’t Molentje 
is een inzamelpunt ingericht voor oud 
gereedschap. Lever hier uw overtollig 
gereedschap in en steun hiermee de  
Stichting Gered Gereedschap. 

De stichting zorgt ervoor dat dit gereedschap 
toegepast kan worden bij het inrichten van technische 
scholen en het ondersteunen van startende 
ondernemers in ontwikkelingslanden.  
Met uw gereedschap kunnen jongeren een vak  
leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.  
Meer informatie leest u op  
www.geredgereedschap.nl.

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

Scan de QR-code en lees 
welk gereedschap u wel  
en niet kunt inleveren.



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Exposities in raadhuis 
Heemstede
Expositie Nicoline van Dalen 
In de maanden juni en juli 2012 is in de publiekshal 
werk te zien van Nicoline van Dalen. Nicoline haalt 
haar inspiratie uit het alledaagse, zoals een spin in de 
tuin, landschappen en mensen. Voor haar betekent 
schilderen in de ban komen van een onderwerp, de 
kleuren en de compositie.

Expositie Elly en Roos van Kleef
In de vitrines in de publiekshal exposeren Elly en Roos 
van Kleef. Moeder en dochter hebben veel inspiratie 
opgedaan in verschillende musea, zoals de Hermitage, 
het Guggenheim en het MoMa in New York. Volgens 
Elly is kunst een verrijking van de ziel. Het werk is nog 
te zien tot eind juli 2012. 

Tentoonstelling Themajaar  
Historische Buitenplaatsen
Vanaf 6 juli t/m begin september 2012 is een 
tentoonstelling in het kader van het Themajaar 
Historische Buitenplaatsen 2012 te zien in de 
Burgerzaal. Deze tentoonstelling is in samenwerking 
met het Noord-Hollands Archief en het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem tot stand gekomen. 
Als pronkstuk is een zestien meter lange kaart uit de 
eerste helft van de 18de eeuw met daarop het hele 
traject van de Herenweg, vanaf Haarlem tot aan de 
grens met de heerlijkheid Bennebroek, te zien. Op 
deze kaart zijn de vele Historische Buitenplaatsen 
weergegeven. Het bijzondere aan deze historische 
kaart is dat er overheen gelopen mag worden. 

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van 
harte welkom de verschillende exposities te komen 
bewonderen.

Zonnepanelen tegen scherpe prijs
Doe mee met groepsaankoop zonnepanelen!
Vanaf vandaag kunnen inwoners van de 
gemeente Heemstede en omliggende gemeenten 
hoogwaardige zonnepanelen aanschaffen tegen 
een scherpe prijs, onder de noemer ‘Route du 
Soleil’. Voor 1122 euro heeft u al drie panelen  
op het dak liggen. Voor nog geen 6000 euro  
wekt een gemiddeld gezin evenveel stroom op  
als het gebruikt. Route du Soleil is een 
project waarin marktpartijen en gemeenten 
samenwerken en garandeert zo een scherpe prijs 
tegen goede garantievoorwaarden. 

Door een samenwerking met een inkopende partij 
worden de panelen direct vanaf de fabriek ingekocht. 
De panelen zijn gecertificeerd en behoren tot de beste 
panelen op de markt. Een klantenservice zorgt voor 
alle klantencontacten en verzorgt alle aanvragen. Na 
het invullen van een offerteaanvraag, regelt Route du 
Soleil de schouw aan huis, een transparante offerte, de 
bestelling, de levering en installatie van de panelen. 

Wie is Route du Soleil?
Route du Soleil is een samenwerking tussen regionale 
installateurs, heeft een klantenservice en een centrale 
inkoop die de hoge kwaliteit van de zonnepanelen 
waarborgt. De samenwerking is een initiatief van de 
Milieudienst IJmond. Bedrijven die deelnemen zijn; 
Energie Service Noord West, Solar Electricity Systems bv, 
Kapitein bv, Patina, First Energy bv en M&O Techniek. 
Meer informatie vindt u op www.routedusoleil.nl. 

Subsidie op zonnepanelen beschikbaar?
Zonnepalen verdienen zichzelf terug. Iemand die 
alle energie zelf wil opwekken, kan met 16 panelen 
rekenen op een terugverdientijd van 6,5 jaar. De 
wetenschap dat zonnepanelen zo’n 20 jaar meegaan 
maakt die rekensom erg aantrekkelijk. Subsidie blijft 
ook beschikbaar. Met ingang van 2 juli wordt een 
nieuwe subsidieregeling van kracht. Particulieren 
kunnen van het aankoopbedrag 15% terugkrijgen, 
tot een maximum van 650 euro. Aanvragen lopen 
niet via Route du Soleil, maar kunnen uitsluitend via 
AgentschapNL per DigiD worden ingediend.  
Meer informatie op www.agentschapnl.nl.

Ontwerpwijzigingsplan Boekenrode,  
bestemmingsplan Landgoederen en  
Groene Gebieden
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Boekenrode 
met ingang van 28 juni 2012 gedurende zes weken 
voor eenieder ter inzage ligt. 

Waarom een wijzigingsplan?
Voor de ontsluiting van het gedeelte van de 
Leidsevaartweg, dat loodrecht op het spoor staat en 
in de volksmond ook wel de Laan van Alverna wordt 
genoemd, is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld, 
ontwerpwijzigingsplan Boekenrode. In dit plan wordt 
in het plangebied de bestemming Natuur gewijzigd 
in de bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden. 
Het doel van dit plan is dat direct ten westen van het 
spoor tussen de Laan van Alverna en de Constantijn 
Huygenslaan een ontsluitingsweg planologisch 
mogelijk zal zijn.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 28 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 kan ook worden ingezien 
op de website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (28 juni t/m 
8 augustus 2012) kan eenieder reageren. Zienswijzen 
met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan 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 versturen aan  
gemeente@heemstede.nl.

Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer A. Borg van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid op telefoonnummer is (023) 548 57 48. Ook 
voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u 
zich tot de heer A. Borg wenden.



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

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  W. Denijslaan 25 het plaatsen van een dakkapel op 

het voor en- achtergeveldakvlak 2012.167 
ontvangen 12 juni 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en voor het 
verstoren van een rijksmonument (verbouwen, 
slopen of op andere wijze aantasten) 
-  Herenweg 21C een woning splitsen in 2 woningen 

2012.178 
ontvangen 14 juni 201

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en voor 
het verstoren van een provinciaal monument 
(verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten)
-  Leidsevaartweg 75 het vervangen van het 

pannendak en het plaatsen van twee dakramen 
2012.170 
ontvangen 12 juni 2012

-  Leidsevaartweg 77 het vervangen van het 
pannendak en het plaatsen van vier dakramen 
2012.174 
ontvangen 14 juni 2012

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

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Paulus Potterlaan 12 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.173 
ontvangen 14 juni 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Van Slingelandtlaan 13 het kappen van een esdoorn 

2012.166 
ontvangen 11 juni 2012

-  Zandvoorter Allee 27 het kappen van 1 den en  
1 blauwspar 2012.168 
ontvangen 11 juni 2012

-  Herenweg 64 het kappen van een kastanjeboom 
2012.169 
ontvangen 13 juni 2012

-  W. Denijslaan 10 het kappen van een naaldboom 
2012.171 
ontvangen 13 juni 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 28 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).

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:

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

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.
 
Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking 
van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 

een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen: 
 
-  Paulus Potterlaan 12 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.173
-  Einthovenlaan 10 het plaatsen van een dakopbouw  

2012.135

De verzoeken liggen vanaf 28 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. 

Verleende omgevingsvergunningen  
(verzonden 21 juni 2012)
Omgevingsvergunning voorbouwen
-  Koediefslaan 2 het optrekken van de 

zijgeveldakvlakken 2012.139
-  Pieter de Hooghstraat 36 het ombouwen van een 

schuur naar een overkapping 2012.143

Omgevingsvergunning voor kappen
- Achterweg 5 het kappen van 3 kastanjes 2012.160
-  Johan Wagenaarlaan 47 het kappen van een eik 

2012.163
-  Heemsteedse Dreef 146 het kappen van een esdoorn 

en een conifeer 2012.149
-  Prinsenlaan 44 het kappen van een naaldboom 

2012.155

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 28 
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’.

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 het algemene telefoonnummer  
06-11790454.



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

Verkeersbesluit
-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Offenbachlaan 43 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve  
van de bewoonster (verzonden 25 juni 2012).

 
Het besluit ligt vanaf 28 juni 2012 zes weken ter 

inzage. U kunt hiertegen in bezwaar (zie kader 
‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’). Door het indienen van een bezwaar wordt dit 
besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang 
kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 
een voorlopige voorziening vragen aan de president 

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

Bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ onherroepelijk
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’, digitaal 
bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.BPcentrumeo-0201, 
met ingang van 18 april 2012 onherroepelijk is 
geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling door de gemeente-
raad van 28 april 2011 is beroep ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit beroep is door de Afdeling op 25 oktober 2011 
voor een deel kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
Voor het overige is het beroep door de Afdeling op  
18 april 2012 niet-ontvankelijk, c.q. ongegrond verklaard.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u  
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede,  www.Heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

De authentieke planbestanden kunt u raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008’, en klik vervolgens op de IDN van dit 
plan (NL.IMRO.0397.BPcentrumeo-0201).  

Het besluit met bijbehorende stukken zijn voorts in te 
zien in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op  
www.heemstede.nl. 

Vergaderingen
Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 5 juli 2012 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen PGB-verantwoording WMO 
- niet openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de afwijzing van bijzondere 
bijstand 
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de beëindiging van een 
IOAW- en een WWB-uitkering 
- niet openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve 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.

Wijziging Raadsagenda
De raadsagenda van 28 juni 2012 is op één punt 
aangepast na de vergadering van de commissie 
Middelen.
Advies Zendtijdtoewijzing Branding RTV is een 
hamerpunt.
De kadernota 2012 blijft een bespreekpunt, zoals 
aangekondigd.

De actuele agenda vindt u op www.heemstede.nl.

Plan nieuwe  
verbinding Laantje 

van Alverna
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Sarah Collins ‘Jonge Held 2012’ 

Onderscheiding Carnegie Heldenfonds  
voor Rick Melchior uit Heemstede 

De langste dag van het jaar werd donderdag 
21 juni voor inwoner Rick Melchior een dag 
om extra lang van te genieten. Toen kreeg 
hij namelijk de bronzen medaille van het 
Carnegie Heldenfonds opgespeld door 
burgemeester Marianne Heeremans. 

Dat gebeurde in aanwezigheid van Joyce Sylvester,  
nu burgemeester van Naarden. De heer Melchior  
redde haar in 1992 uit een verongelukte trein.  
Op www.heemstede.nl meer informatie en links naar  
de reportages die SBS 6 voor Hart van Nederland 
maakte en RTV Noord-Holland voor het nieuws.

ZZP vervolgbijeenkomst 5 juli 2012 
Op 16 februari jl is er een succesvolle zzp 
bijeenkomst geweest. De opkomst in februari 
was groot en de reacties van de zzp’ers op 
deze avond waren zeer positief. Tijdens de 
bijeenkomst bleek er grote belangstelling te 
bestaan voor een nadere kennismaking met 
collega’s uit dezelfde branche. 
 
Daarom organiseren wij op donderdag 5 juli 2012 
vanaf 19.30 uur een vervolgbijeenkomst. Het thema 
van de bijeenkomst is ‘samenwerken’. 

De avond wordt geopend door burgemeester 
Marianne Heeremans waarna mevrouw Linde 
Gonggrijp, directeur FNVZelfstandigen een presentatie 
zal geven over zzp’ers, trends en voordelen van 
samenwerken. Ons streven is er op gericht om alle  
in Heemstede woonachtige zzp’ers met elkaar in 
contact te brengen en zo door samenwerking de 
positie van de zzp’er te versterken. 

U kunt zich aanmelden op www.heemstede.nl/zzp.  
Hier vindt u ook meer informatie over het programma.

Niet één, maar twee helden uit Heemstede 
werden op donderdag 21 juni in het raadhuis 
in Heemstede geëerd. Sarah Collins (21) 
was de trotse winnares van de eerste ‘Jonge 
Heldenprijs’.  

Na vijf jaar Hageveld, werd Sarah als 16-jarige 
toegelaten op het United World College (UWC)  
in Hong Kong, waar zij zich ook inzette voor 
vrijwilligerswerk. Vervolgens ging zij naar het  
Wheaton College in Norton, dichtbij Boston en  
deed ze mee aan Model United Nations op Harvard. 
Deze zomer loopt ze stage in Geneve voor het 
International Bridges for Justice, een  
non-gouvernementele organisatie die gemartelde 
gevangenen in buitenlanden juridisch probeert bij  
te staan.

De Jonge Heldenprijs is in het leven geroepen door 
Rotaryclub Heemstede. De gemeente is een warm 

voorstander van deze prijs omdat het past in het 
streven om het positieve beeld van jongeren in de 
(Heemsteedse) samenleving te versterken.

Op de foto Jonge Held 2012 Sarah Collins temidden van  
de nummers 2 en 3 en de jury van de Jonge Heldenprijs. 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




