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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
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 (BWT)
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 (023) 548 58 68.
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)

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.
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•  Bestrijding brand in Heemstede

• BespaarDaar waar het telt!

•  Werkzaamheden kruispunt 
Cruquiusweg/Javalaan

In deze HeemstedeNieuws:
vervolg op pag. 2

“Samenwerken aan Duurzaamheid” is de 

titel van het nieuwe beleidsplan voor de 

periode 2012-1016. Én de slogan voor de 

duurzaamheidskrant die deze week 

huis-aan-huis bij inwoners en bedrijven 

in Heemstede wordt bezorgd.

In gezamenlijkheid werken aan een duur-

zame gemeente. Graag willen wij aan 

u laten zien wat er al gebeurt en wat daar-

bij komt kijken. Wellicht dat het ook voor u 

een inspiratiebron is en dat u ook ons wilt 

laten weten wat u zelf al doet op dit terrein. 

Meer hierover leest u in de eerste 

Heemsteedse Duurzaamheidskrant. 

Op zondag 10 juli 2011 van 13.00 tot 16.00 uur houdt imker Pim Lemmers open huis in 

de bijenstal van Kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede. Hij is één van de deel-

nemers aan de Landelijke Open Imkerijdag.

De aanvraag

U vraagt een lintje aan door een brief te 

schrijven aan de burgemeester. In de brief 

zet u uiteen waarom de kandidaat volgens 

u een lintje verdient. Bij de brief stuurt u 

een curriculum vitae mee. Deze levensloop 

De enthousiaste imker legt uit hoe belang-

rijk bijen zijn voor het in stand houden van 

de natuur. In de bijenstal kunt u een bijen-

volk achter glas bewonderen en zien hoe 

een honingraat wordt opgebouwd. De 

imker demonstreert hoe honing wordt 

geslingerd. Daarnaast kunt u zelf aan de 

slag met het kaarsen maken van bijenwas. 

Ook wordt deze dag de honing van ‘eigen 

huis’ verkocht. Deze tweede Landelijke 

Open Imkerijdag wordt georganiseerd door 

de Nederlandse Bijenhoudersvereniging  

www.bijenhouders.nl.

Duurzaam-
heidskrant

Imker Pim Lemmers houdt 
open huis op Landelijke 
Open Imkerijdag

Iemand voordragen voor lintje?
Doe het voor 1 september!

Het is elk jaar weer een belevenis: de lintjesregen op de dag vóór Koninginnedag. 

Zo’n Koninklijke onderscheiding is een unieke blijk van waardering voor mensen die 

zich al lang inzetten voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u in aan-

merking komt voor een lintje? De gemeente Heemstede nodigt u van harte uit deze 

kandidaat voor te dragen. Maar doe het op tijd. Om de hele aanvraag goed te kunnen 

afhandelen, moet uw voordracht vóór 1 september binnen zijn.

bevat de persoonlijke gegevens van de 

kandidaat (zoals naam, adres, woonplaats, 

geboortejaar, geboorteplaats) en geeft een 

overzicht van de opleidingen, betaalde en 

onbetaalde functies (inclusief data). 

Hiervoor kunt u gebruikmaken van het 

handige ‘voorstelformulier’ (zie onder ‘Meer 

informatie’). Voor de aanvraag is verder 

Wmo klanttevredenheidsonderzoek 
Klanten die een Wmo-voorziening bij de gemeente hebben of hebben aangevraagd, zijn 

tevreden over de uitvoering door de gemeente Heemstede. Dat blijkt uit het jaarlijkse 

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek, dat in het voorjaar is uitgevoerd. Meer hierover kunt 

u lezen in deze HeemstedeNieuws.



HeemstedeNieuws

vervolg van pag 1

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  6  J U L I  2 0 1 1

een werkgeversverklaring en minstens één ondersteunende brief van een derde instantie 

nodig, liefst twee. 

U kunt de aanvraag vóór 1 september sturen naar de burgemeester van de gemeente 

Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als de aanvraag binnen is, neemt de 

gemeente altijd telefonisch contact met u op. Dan krijgt u ook informatie over de verdere 

procedure. 

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het aanvragen van een lintje, over de proce-

dure en over de criteria die hiervoor gelden. Zie hiervoor www.heemstede.nl > Gemeente 

Heemstede > Onderscheiding aanvragen > Koninklijke onderscheidingen. Kijk ook eens op 

www.lintjes.nl. Daar vindt u onder het kopje ‘Downloads’ een voorstelformulier in Word, 

waarmee u de aanvraag nóg makkelijker indient.

Vorige week schreven verschillende kranten over de brand op de Zandvoortselaan, 

waarbij twee  auto's zijn uitgebrand en een politieauto is beschadigd. In diezelfde 

berichten stond ook vermeld dat de Heemsteedse brandweer niet is uitgerukt in ver-

band met een te geringe bezetting. De post Haarlem West heeft de brand geblust. Dit 

is conform de werkwijze van de regionale brandweer. Een brand hoeft niet perse 

geblust te worden door mensen van de brandweerpost uit de eigen gemeente. Soms 

kan de brandweer uit een naburige gemeente sneller ter plaatse zijn.  

Energiekosten vormen in de meeste huis-

houdens een groot deel van de woonlasten. 

Energie, en dus geld besparen in uw eigen 

woning, is makkelijker dan u denkt. De 

website BespaarDaar.nl geeft een overzicht 

van maatregelen die u aan uw woning kunt 

treffen om energie te besparen en om zelf 

duurzame energie op te wekken. 

De verkeersinstallatie op het kruispunt Cruquiusweg/Javalaan is nodig aan vervanging toe. 

In dit werk worden meteen maatregelen genomen om de wachttijden te verkorten en het 

kruispunt overzichtelijker te maken door:

het aanleggen voetgangersoversteek aan de zuidzijde van het kruispunt (Javalaan);

een nieuwe fi ets/voetgangersoversteek aan de oostzijde van het kruispunt zodat fi etsers 

niet meer diagonaal over hoeven te steken; 

het verwijderen van de Opgeblazen Fiets OpstelStrook (OFOS) aan de zuidzijde van het 

kruispunt (Javalaan).

Planning werkzaamheden:

De werkzaamheden beginnen in de week van 11 juli. Fietsers moeten afstappen en lopend 

oversteken. Vanaf week 32 wordt de verkeersinstallatie vervangen. Er wordt dan ook in de 

avond/nacht gewerkt en een rijstrook afgesloten. Het verkeer wordt met een tijdelijke instal-

latie geregeld. 1 september zijn alle de werkzaamheden afgerond. 

De brandweer Heemstede is een paar jaar geleden opgegaan in één regionale brandweer 

voor de regio Kennemerland. Deze regionale brandweer maakt onderdeel uit van de 

Veiligheids Regio Kennemerland (VRK). Bij inzet van deze regionale brandweer wordt 

gekeken vanuit welke post de brandweer het snelst aanwezig kan zijn bij een incident. Dat 

kan soms de post in de gemeente zelf zijn, maar soms ook een post uit een andere 

gemeente.

De brandweer maakt gebruik van beroepskrachten, die op werkdagen op de kazerne aan-

wezig zijn, aangevuld met vrijwilligers, die naar de kazerne toe komen. In de kazerne in 

Heemstede zijn op werkdagen standaard drie beroepskrachten aanwezig. Bij een uitruk 

wordt deze vaste bezetting uitgebreid met vrijwilligers tot de vereiste zes brandweerlieden 

voor een tankautospuit.

De brandweerpost Heemstede is gezien de omvang kwetsbaar. Dat bleek bij de autobrand 

op de Zandvoortselaan. Dit is voorlopig opgelost door bij een brandmelding in Heemstede 

naast de lokale brandweerpost gelijktijdig een direct omliggende post te alarmeren. 

Ondertussen zoekt de VRK naar een structurele oplossing om de post Heemstede minder 

kwetsbaar te maken en een incident als de autobrand op de Zandvoortselaan in de toe-

komst te voorkomen.

‘Bij energiebesparende maatregelen kunt u denken aan bijvoorbeeld dak-, gevel- en vloer-

isolatie en hr++-glas,’ aldus Gabrielle Uitbeijerse, regioconsulent van het CO2-Servicepunt. 

‘Het laten plaatsen van een zonneboiler bij de cv-ketel of zonnepanelen op het dak zijn ook 

voorbeelden van duurzame maatregelen. Daarmee bespaart u fors op uw jaarlijkse kosten 

voor gas en elektriciteit’. 

Via een korte vragenlijst komt u erachter welke maatregelen u het beste in uw woning toe 

kunt passen en wat u dit oplevert. Daarnaast biedt BespaarDaar.nl een overzicht van lande-

lijke en gemeentelijke subsidies en een overzicht van leveranciers in uw omgeving. 

Bestrijding brand in 
Heemstede

BespaarDaar waar het telt! 

Werkzaamheden kruispunt 

Cruquiusweg/Javalaan

Binnen de feestelijkheden van 

het 60-jarig bestaan organiseert 

Kinderboerderij ’t Molentje een 

fotowedstrijd. Heeft u een leuke 

foto gemaakt bij de kinder-

boerderij? Stuur deze dan voor 

1 september 2011 naar kinder-

boerderijheemstede@xs4all.nl. 

Per gewone post mag natuurlijk 

ook: Kinderboerderij ’t Molentje, 

Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede, onder vermelding 

van ‘fotowedstrijd’.

Voorzie uw foto(’s) van uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. De foto’s worden 

beoordeeld binnen categorieën kinderen, amateurs en professionals. De leukste, mooiste, 

liefste of grappigste foto’s worden beloond met prachtige prijzen. Ingezonden foto’s blijven 

eigendom van de kinderboerderij. 

Fotowedstrijd 60-jarig jubileum 

Kinderboerderij ’t Molentje 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Klanten die een Wmo-voorziening bij de gemeente hebben of hebben aangevraagd, 

zijn tevreden over de uitvoering door de gemeente Heemstede. Dat blijkt uit het jaar-

lijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek, dat in het voorjaar is uitgevoerd. Het 

onderzoek is gehouden onder aanvragers en gebruikers van individuele Wmo-

voorzieningen. Daarbij gaat het om: hulp bij het huishouden, rolstoelen, en vervoers- 

en woonvoorzieningen. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) stelt burgers 

centraal en daarom wordt veel belang gehecht aan hun oordeel over de ontvangen 

ondersteuning en de geleverde prestaties van gemeenten op dit gebied.

Wat vinden burgers die in 2009 of 2010 een 

beroep hebben gedaan op de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo) van de 

toegang tot de zorg? Hoe denken ze over 

de hulp bij het huishouden? Zijn ze tevre-

den over de woonvoorziening en de scoot-

mobiel? Heeft de ondersteuning bijge-

dragen aan het langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen? Dit zijn enkele voorbeelden 

van vragen die in het onderzoek zijn mee-

genomen.

Resultaten onderzoek

Het resultaat van het onderzoek geeft een 

vergelijkbaar beeld als voorgaande jaren. 

Klanten waarderen de aanvraagprocedure 

met gemiddeld een 7,9 (2010: 7,8), de hulp 

bij het huishouden met een 7,6 (2010: 7,6), 

de Wmo-hulpmiddelen met een 7,4 

(2010:7,5).  

Voor deze waardering is onder meer 

gevraagd naar de snelheid waarmee 

mensen worden geholpen, de deskundig-

heid van de medewerkers die de aanvraag 

afhandelen en de keuzemogelijkheden die 

men heeft.

De tevredenheid over het collectief vervoer 

wijkt overigens binnen de hulpmiddelen 

negatief af met een 6,9 (2010: 7,0). Met 

name de onderdelen wachttijden voor 

ophalen en omrijtijden scoren laag. In 2011 

is het collectief vervoer (na een aanbeste-

ding) overgegaan naar een nieuwe vervoer-

der: de BIOS-groep. Na aanloopproblemen 

in januari laten de rapportages van de 

BIOS-groep een positiever beeld zien. Uit 

het in 2012 te houden tevredenheidonder-

zoek over 2011 zal blijken of de tevreden-

heid van de cliënten al dan niet is toe-

genomen.

Het complete onderzoeksrapport kunt u 

downloaden via www.heemstede.nl.

Wmo klanttevredenheids-

onderzoek 

Wet milieubeheer

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede maakt het volgende bekend:

Verleende milieuvergunning

Een revisievergunning op grond van artikel 8.4 Wet milieubeheer van de heer W.G. van 

der Hulst voor een veehouderij, gelegen aan de Nijverheidsweg 45 te Heemstede.

Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen hebben geleid tot 

aanpassing van de voorschriften. Het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat eerder ter 

inzage heeft gelegen. 

Inzage

De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 7 juli tot 18 augustus 2011 ter inzage:

in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede

Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 

26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beroep en voorlopige voorziening

Tot 18 augustus 2011 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 

EA, Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden 

aangevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan 

worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het college heeft een kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van het Besluit mobiel 

breken bouw- en sloopafval van Daanen & Rodenburg Sloopwerken B.V. voor het gebruik 

van een mobiele puinbreker op het voormalige Van Lentterrein (tankstation) aan de 

Heemsteedse Dreef 261 te Heemstede. De vrijkomende hoeveelheid materiaal bedraagt 

1400 ton metselpuin en 1400 ton betonpuin. De start van de werkzaamheden vindt plaats 

tussen week 28 en 38 en beslaat circa 2 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. De mobiele 

breker zal dusdanig worden opgesteld dat de door de werkzaamheden veroorzaakte 

geluidsbelasting LA,rt gedurende een aaneengesloten periode van 2 werkdagen, ten hoog-

ste 75 dB(A) op de gevel van een woning of geluidsgevoelige bestemming zal bedragen. De 

bronsterkte van de puinbreekinstallatie bedraagt ca. 111 dB(A).

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Brahmslaan 3 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. (verzonden 5 juli 2011).

Het besluit ligt vanaf 7 juli 2011 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar 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 

Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten 

worden betaald. 

Kruispunt Herenweg - Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan

Van woensdagavond 6 juli tot en met vrijdagochtend 9 juli worden op het kruispunt 

Herenweg - Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan graafwerkzaamheden uitgevoerd. Het werk 

vindt telkens plaats tussen 20.00 en 5.00 uur. Gedurende het werk zijn verkeersregelaars 

aanwezig. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Vanaf 11 juli voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Een deel van de middenberm wordt tijdelijk ingericht als rijbaan. 

Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor 

verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg - Javalaan

Van 11 juli tot en met 29 juli worden op het kruispunt Cruquiusweg - Javalaan nieuwe fi ets- 

en voetgangersoversteken aangelegd. Fietsers moeten lopend oversteken. Zie artikel elders 

in deze HeemstedeNieuws.

Jan Stuytpad 

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op het Jan Stuytpad. Het fi etspad 

is deze dag afgesloten voor alle verkeer. Dit wordt met bebording aangegeven.

  Werk aan de weg

Loket Heemstede

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 maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

W. Denijslaan 6  het plaatsen van een dakopbouw  2011.185

 ontvangen 23 juni 2011

Korhoenlaan 53  het plaatsen van een WMO unit vanwege 2011.187

 medische noodzaak

 ontvangen 24 juni 2011

Johannes Verhulstlaan 3  het uitbreiden van een woonhuis  2011.191

 ontvangen 28 juni 2011

Provincienlaan 1, 3, 5,  7  het vervangen van de hekwerken van 2011.193

 de loggia’s/balkons

 ontvangen 1 juli 2011

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

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Herenweg 92 het wijzigen van kantoorruimten in 2011.189

 rouwkamers 

 ontvangen 28 juni 2011

Lindenlaan 30 het uitbreiden van een woonhuis met 2011.190

 aanbouw en balkon

 ontvangen 29 juni 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Adriaan van Ostadeplein  het plaatsen van een bloemenkiosk 2011.188

 ontvangen 27 juni 2011

     

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Spaarnzichtlaan 2A het kappen van een berk en een den 2011.186

 ontvangen 27 juni 2011

Sportparklaan 3 het kappen van 3 naaldbomen 2011.192

 ontvangen 1 juli 2011

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

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

De aanvragen liggen vanaf  7 juli 2011 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 aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Sportparklaan 6 het oprichten van een buitenschoolseopvang 2011.145 

 ontvangen  10 mei 2011

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Herenweg 37 het verbouwen van een kantoorruimte naar 2011.147

 een kinderdagverblijf

Het verzoek ligt vanaf  7 juli 2011 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 1 juli 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

ter hoogte van Linge 18 het kappen van een populier 2011.180 

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 7 juli 2011 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 kader.

Lokale regelgeving

Nieuwe Verordening speelautomaten Heemstede

Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad een nieuwe Verordening speelautomaten 

Heemstede vastgesteld. Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad besloten de Verordening 

Speelautomaten Heemstede, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2001 en 

gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010, in te trekken.

De nieuwe Verordening speelautomaten Heemstede treedt met ingang van de 8e dag na 

bekendmaking in werking. Dit betekent dat vanaf 14 juli 2011 deze verordening van kracht 

is. De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

Wijziging Verordening heffing en invordering van leges 2011

Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad besloten de Verordening heffing en invordering van  

leges 2011 te wijzigen. Deze wijziging houdt een tekstuele wijziging in van “speelautomaat” 

naar “kansspelautomaat” (9.1.1 en 9.1.2 tarieventabel). En het wijzigen van het tarief voor 

een rijbewijs via een spoedprocedure naar € 33,50 (8.4 tarieventabel).

De wijziging van deze verordening treedt met ingang van de 8e dag na bekendmaking in 

werking. Dit betekent dat vanaf 14 juli 2011 deze wijziging van kracht is. De gewijzigde ver-

ordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

De beide verordeningen zijn na de inwerkingtreding inclusief wijziging ook digitaal te raad-

plegen op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “rege-

lingen en verordeningen”.
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Raadsbesluiten 30 juni 2011

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 30 juni 2011

  De Lijst van ingekomen stukken wordt direct na het vaststellen van de raadsagenda behan-

deld. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2 Vragenuur 

 Er zijn 4 vragen ingediend voor het vragenuur.

 Vraag van dhr Albers (VVD) betreffende de brandweerpost Heemstede.

 Vraag van dhr Ates (HBB) betreffende de brandweerpost Heemstede.

  De burgemeester zegt toe dat zij inwoners zal informeren via de Heemsteder over de perso-

nele bezetting van de brandweerpost en ter bevestiging van de brandveiligheid in Heemstede.

 Vraag van mw Brummer (VVD) betreffende middengeleiding Sportparklaan.

Vraag van mw van Vliet (GL) betreffende Viva! Zorggroep

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp zo nodig verder besproken moet worden in de cie 

Samenleving.

3 Kadernota 2011, inclusief verwerking meicirculaire 2011

 besluit:

 a. kennis te nemen van:

de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1);

de beleidsmatige beschouwing begroting 2012 (hoofdstuk 2);

de actualisatie bezuinigingsvoorstellen 2011 (hoofdstuk 3);

het investeringsprogramma en budgetverhogingen (hoofdstuk 6);

de bijlagen;

de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar de jaarschijven 2012 e.v. 

en de voorgestelde dekking van het aanvullende tekort ad. € 134.300.

 b. in te stemmen met:

de voorstellen voor aanpassing van de budgetten en kredieten 2011 (hoofdstuk 4);

de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2012 - 2015 (hoofdstuk 5) met dien 

verstande dat de budgetten ‘goederen en diensten’ niet met 2,0% maar met 1,0% worden 

geindexeerd;- de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar het lopende 

jaar en het nadeel ad. € 44.000 voor 2011 te verrekenen met de post onvoorzien 2011.

  De fracties spreken zich uit over dekkingsvarianten voor het tekort in de meerjarenbegroting,  

opgenomen in hfst 1 van de kadernota 2011. 

 De voorkeuren zijn als volgt uitgesproken:

 VVD > variant A

 D66 > variant A met aanvulling van eigen suggesties (A’)

 CDA > variant C

 PvdA > variant B, maar kan ook leven met variant C

 HBB > variant C, maar ook variant A is akkoord

 GL > variant B

  Het College weegt de uitgesproken voorkeuren bij de opsteling van de begroting 2012, waar-

over pas in november 2011 door de raad wordt besloten.

  De raad stelt het besluit kadernota 2011, inclusief verwerking meiciculaire 2011 vast met 18 

stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fractie van GL stemt tegen.

4 Verordening Financieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut 2011 en Nota Activabeleid 2011

 besluit:

 1. De fi nanciële verordening gemeente Heemstede uit 2006 in te trekken.

 2.  Per 1 januari 2011 de geactualiseerde 'Verordening fi nancieel beleid en beheer 2011 

gemeente Heemstede'  met terugwerkende kracht in te laten gaan.

 3. Het 'treasurystatuut uit  2004 in te trekken.

 4.  Per 1 januari 2011 het geactualiseerde 'Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede' met 

terugwerkende kracht in te laten gaan;

 5.  Per 1 januari 2011 de ' Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede' en de geactualiseer-

de bijlage 'Afschrijvingstabel 2011' met terugwerkende kracht in te laten gaan;

 6.  De Nota waardering en afschrijving 2005 in te trekken.

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

 5 Benoeming leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

 besluit: 

  De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, met terugwerkende kracht tot 1 

juni 2011, als volgt samen te stellen:

De heer mr. Ab van Beelen te benoemen tot voorzitter van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011

Mevrouw Marloes van Haaren, restauratiearchitect, te benoemen tot lid van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011

De heer ing. Pieter van der Klei, architect, te benoemen tot lid van de Adviescommissie 

voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011

De heer ir. Willem Quispel, architect, te benoemen tot lid van de Commissie voor 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede van 1-6-2011 tot 1-12-2011

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

6 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

 besluit: 

  Mevrouw drs. M.C.A. den Haan te benoemen als bestuurslid van de Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

7  Nieuwe Verordening speelautomaten Heemstede en wijziging Verordening heffing en 

invordering van leges

 besluit:

De Verordening speelautomaten Heemstede conform bijgevoegd concept vast te stellen 

en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking.

De Verordening Speelautomaten Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 decem-

ber 2001 en gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010, in te trekken op de dag van 

inwerkingtreding van de nieuwe verordening als bedoeld onder 1.

De Verordening heffing en invordering van leges 2011 te wijzigen conform bijgevoegd

concept en deze wijzigingen in werking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking.

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

8 Begroting 2012 Stichting Rijk

 besluit:

in de zienswijze akkoord te gaan met de begroting 2012;

Stichting Rijk overeenkomstig te berichten.

de jaarstukken, rapportages en de begroting voortaan af te laten handelen door het 

college en de commissie Middelen middels een C-stuk te informeren.

 De raad stelt het besluit unaniem vast.

9 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 juni 2011

 De raad besluit van de brieven onder # 1 en # 20 een kopie te vragen van de beantwoordingsbrief.

  De raad besluit brief #27 in handen te stellen van de wethouder om te betrekken bij de duur-

zaamheidsnota.

  De raad besluit over de overige brieven unaniem conform de voorgestelde afhandeling.

 

10 Wat verder ter tafel komt

  Dhr Radix vraagt aandacht voor de technische moeilijkheden die er zijn geweest bij de 

versnellingskamer waaraan de raad vorige week heeft deelgenomen. Hij heeft minder ver-

trouwen in de betrouwbaarheid van de resultaten. De raad besluit dat het aanbod om de 

versnellingskamer opnieuw te doen niet aangenomen hoeft te worden, omdat de projectleider 

heeft verklaard dat de resultaten betrouwbaar en bruikbaar zijn. Alleen GL vindt dat de 

versnellingskamer wél over gedaan moet worden. Dhr Maas wil nav berichtgeving in 

Haarlems Dagblad over het mogelijk opheffen van buslijn 4 van de wethouder weten wanneer 

daarover een besluit valt en of er voldoende tijd is de kwestie voor te bespreken in onze 

raadscommissie Ruimte. De wethouder zegt toe de planning bij de provincie na te gaan en de 

raad hierover te informeren. Dhr Heeremans en de burgemeester spreken afscheidswoorden 

voor dhr van Vlijmen. 
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Geactualiseerde Verordening fi nancieel beleid en 
beheer, Treasurystatuut en Nota activabeleid

Bij besluit van 30 juni 2011heeft de raad de volgende regelgeving te actualiseren: 

de Verordening fi nancieel beleid en beheer 2011 gemeente Heemstede;

het Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede;

de Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede.

De Verordening fi nancieel beleid en beheer legt algemene afspraken over de fi nanciële 

huishouding vast. Het Treasurystatuut behelst afspraken voor de verschillende vormen van 

fi nanciering en garantstelling. De Nota Activabeleid bevat afspraken voor de administratieve 

vastlegging van investeringen.

De hierboven genoemde regelgeving treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 

2011 in werking. De regelgeving ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De ver-

ordening is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale 

regelingen” of op www.heemstede.nl onder “regelingen en verordeningen”.

Eveneens bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad besloten de volgende regelgeving in te trekken:

de fi nanciële Verordening gemeente Heemstede 2006;

het Treasurystatuut 2004;

de Nota waardering en afschrijving 2005.

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met on-

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon per 29-06-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

T.D. Nobels, geboren 07-03-1960, Binnenweg 1 A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

telefoon (023) 548 58 68.

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 on-

dertekend en zijn 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 (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift 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 on-

dertekend en zijn 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.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af- 

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.




