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Informatie van de gemeente Heemstede, 4 juli 2012

Het kopen van een gestolen fiets is heling. En dat is een misdrijf!

Actie tegen fietsdiefstal
station Heemstede/Aerdenhout
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Preventiekrant 2012
volgende week
in de bus!
Adresgegevens en openingstijden
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

Fietsdiefstal is een bron van ergernis.
De gemeente Heemstede en de politie
willen inwoners ervan bewust maken hoe
fietsdiefstal is te voorkomen. Op vrijdag
29 juni 2012 is daarom een actie gehouden
bij het station Heemstede/Aerdenhout.
Een acteur heeft voorbijgangers een fiets
proberen te verkopen. Zo werd aandacht
gevraagd voor het illegaal kopen van gestolen
fietsen, het zogenaamde helen.

- Controleer voor aankoop van de tweedehands fiets
het framenummer op www.fietsdiefstalregister.nl en
kijk of de fiets als gestolen gesignaleerd staat.

Burgemeester Marianne Heeremans: “Veiligheid is ook
een taak van onze inwoners. Met deze actie willen wij
mensen erop wijzen dat zij zelf ook een rol hebben in
het voorkomen van fietsendiefstal.”

Doorbreek de cirkel
Fietsdiefstal is één van de meest voorkomende
misdrijven in de regio. Gestolen fietsen worden vaak
doorverkocht. Niet alleen op straat, maar ook via
internet. Om deze cirkel te doorbreken is het van groot
belang dat de afzetmarkt voor gestolen fietsen kleiner
wordt. Deze actie richt zich met name op de studenten.
Al eerder heeft de gemeente samen met het Centrum
Fietsdiefstal fietsen op diefstal gecontroleerd bij College
Hageveld.

Let goed op wat voor fiets u koopt en bij wie.
Daarom:
- Koop op straat geen fietsen, het is niet bekend
waar ze vandaan komen. Koopt u bij een erkende
fietshandel, dan bent u als consument beschermd;

Meer weten over het herkennen van gestolen fietsen?
Kijk op www.centrumfietsdiefstal.nl > Hoe herken ik
een gestolen fiets. Hier vindt u ook nuttige tips over
aangeboden fietsen via advertentiewebsites.

Ere wie ere toekomt

Iemand voordragen voor een lintje
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 aanmerking komt voor een lintje?
De gemeente Heemstede nodigt u van harte
uit deze kandidaat voor te dragen. Maar doe
het op tijd. Uw voordracht moet uiterlijk vóór
1 september binnen zijn bij de gemeente.
Wij adviseren u echter de aanvraag wat ruimer
vóór deze deadline op te sturen. Dan is er namelijk
nog tijd om eventuele ontbrekende gegevens

alsnog op te vragen en zo de kans
op toekenning van een lintje te
vergroten.
De aanvraag
Voor het aanvragen van een lintje
kunt u het best het ‘voorstelformulier’
gebruiken. Dit vindt u op
www.lintjes.nl, onder het kopje ‘Downloads’.
Als u dit formulier volledig invult, weet u zeker
dat u alle benodigde gegevens aanlevert. U
kunt ook een brief schrijven. In dat geval zet
u in de brief uiteen waarom de kandidaat
volgens u een lintje verdient. Bij de brief stuurt
u een curriculum vitae mee.
Lees meer op de volgende pagina.

Gemeentegids FMR
producties

Vervolg van pag. 1
Iemand voordragen voor een lintje
vervolg aanvraag
Deze levensloop 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). Voor de aanvraag is
verder een werkgeversverklaring en minstens één
ondersteunende brief van een derde instantie nodig,
liefst twee.
U kunt de aanvraag liefst zo snel mogelijk maar
uiterlijk 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 procedure en
over de criteria die hiervoor gelden. Zie hiervoor
www.heemstede.nl > digitaal loket, zoek op
’onderscheiding’. Ook op www.lintjes.nl vindt u veel
informatie.
Overweegt u iemand voor te dragen, dan raden wij u
aan contact op te nemen met Karen Sonneveld van
de gemeente Heemstede, telefoon (023) 548 56 70,
e-mail: ksonneveld@heemstede.nl. De ervaring leert
dat met overleg vooraf vaak extra of dubbel werk
voorkomen kan worden.

De gemeente laat haar gemeentegids verzorgen
door FMR Producties uit Breezand. De gids komt eind
dit jaar uit. Heeft u veranderingen of aanvullingen
op de gemeentegids, neem dan contact op met
FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, tel.
(0223) 661 425, info@fmrproducties.nl,
www.fmrproducties.nl.
Mocht u willen adverteren in de gemeentegids, dan
kunt u natuurlijk ook contact opnemen met FMR
Producties. De vertegenwoordiger kan u altijd een
brief van de gemeente tonen.

Volgende week bij u in de brievenbus:

Preventiekrant 2012

In de loop van volgende week wordt de
‘Preventiekrant 2012’ verspreid in Heemstede. De
krant staat boordevol tips op het brede terrein van
veiligheid. Aan bod komen niet alleen het voorkomen
van woninginbraak en het beschermen van uw
eigendommen, maar ook worden verschillende
instanties geïntroduceerd die u kunnen helpen als
u met een vraag zit. Bijvoorbeeld het Centrum voor
Jeugd en Gezin of de GGD.

Krant niet ontvangen?

Stuur een e-mail naar communicatie@heemstede.nl
of kijk op www.heemstede.nl voor de digitale versie.

Alles over opvoeden en opgroeien

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers
weten de weg naar de juiste instantie en helpen
u graag bij het vinden van het antwoord op uw
vragen.
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Werk aan de weg
Diverse straten Heemstede Op 12 en 13 juli
wordt op diverse plaatsen in Heemstede kleinschalig
asfaltonderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden
zorgen voor beperkte verkeershinder.
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 Eind juli 2012 worden 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.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een
fietsenberging 2012.180
ontvangen 22 juni 2012
- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een kelder
2012.177
ontvangen 20 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8-10 het kappen van een wilg en een
beuk 2012.179
ontvangen 22 juni 201 2
- Franz Lehárlaan 43 het kappen van een wilg 2012.175
ontvangen 19 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Bosboom Toussaintlaan 18 brandveilig gebruik voor
een tijdelijk dependance van de Nicolaas Beetsschool
( 2 jaar) 2012.176
ontvangen 20 juni 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De aanvragen liggen vanaf 5 juli 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 25 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Händellaan 2A brandveilig gebruik van dagziekenhuis
Spaarne Ziekenhuis 2011.318
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 5 juli 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 in beroep gaan
bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet
uiterlijk 16 augustus 2012 worden ingediend.
Zie: ’ Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken’.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 29 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Herenweg 64 het kappen van een kastanjeboom
2012.169

- Zandvoorter Allee 27 het kappen van 1 den en
1 blauwspar 2012.168
- W. Denijslaan 10 het kappen van een naaldboom
2012.171
- Van Slingelandtlaan 13 het kappen van een esdoorn
2012.166
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Herenweg 37 het plaatsen van reclame t.b.v. een
kinderopvang 2012.087
- Zandvoortselaan 169 een interne verbouwing van
de supermarkt: het vervangen van een condensor,
het wijzigen van reclame, het wijzigen van de
winkelinrichting 2012.151
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Manpadslaan 12 het bouwen van een nieuw
woonhuis 2012.101
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5
juli 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’.

Tijdelijke wegafsluiting gedeelte Bernard Zweerslaan
Op 26 juni 2012 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan de
Prinses Beatrixschool voor het houden van een
eindfeest op donderdag 5 juli 2012 op en rondom het
schoolplein.

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 Bernard
Zweerslaan tussen de Van Breelaan en de Mozartkade
voor alle verkeer af te sluiten van 15.00 tot 20.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Nieuw beleidsplan schuldhulpverlening
Bij besluit van 28 juni 2012 heeft de raad het
Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
vastgesteld. Per 1 juli 2012 is schuldhulpverlening
een wettelijke taak geworden en dienen
gemeenten te voorzien in een integrale aanpak

voor schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening
werd voorheen al aangeboden aan burgers van de
gemeente Heemstede die financiële problemen
hebben. Het Beleidsplan treedt met terugwerkende
kracht met ingang van 1 juli 2012 in werking.

Het Beleidsplan ligt gedurende 12 weken ter inzage op
het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
‘Lokale regelgeving’.

Nieuwe Verordeningen incidentele subsidies 2012
Archeologie

Bij besluit van 28 juni 2012 heeft de raad de
Verordening incidentele subsidies archeologie 2012
vastgesteld. De raad heeft tegelijkertijd de Verordening
lokaal culturele initiatieven 2010 ingetrokken. Het
subsidieplafond voor lokale educatieve activiteiten
gericht op archeologie bedraagt € 3500,-- per jaar.

Buurtactiviteiten

Bij besluit van 28 juni 2012 heeft de raad de
Verordening Incidentele subsidies buurtactiviteiten
2012 vastgesteld. Tegelijkertijd is de Verordening
incidentele subsidies straat- en wijkactiviteiten 2009
ingetrokken. Met de vaststelling van de financiële nota
Herijking subsidiebeleid 2012-2014 is besloten de
subsidiëring van straatfeesten te beëindigen.

De verordeningen treden met ingang van 5 juli 2012
in werking. De verordeningen liggen gedurende
12 weken ter inzage op het gemeentehuis.
De verordeningen zijn na de inwerkingtreding ook
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Besluitenlijst Raad 28 juni 2012
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden
1. Raadsagenda raadsvergadering 28 juni 2012
De raadsagenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.
3. Kadernota 2012
De raad besluit:
1. kennis te nemen van:
- de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1);
- de stand van zaken van de begroting 2012 en de
meerjarenbegroting 2013-2016 voor zover deze
betrekking hebben op mutaties met betrekking tot
de jaarschijf 2013-2016 (hoofdstuk 3);
- de heroverwegingsmogelijkheden (hoofdstuk 4);
- de brief van het College dd 26 juni 2012 inzake
reactie kadernota 2012 gehoord de commissie
Middelen 18 juni 2012;
- de bijlagen.
2. in te stemmen met:
- de uitgangspunten voor de (meer)jarenbegroting
2013-2016 (hoofdstuk 2);
- de stand van zaken van de begroting 2012
en meerjarenbegroting 2013-2016 voor zover
deze betrekking hebben op mutaties met
betrekking tot de jaarschijf 2012, inclusief de
daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2012
(hoofdstuk 3).
Het besluit wordt verworpen met 7 stemmen voor
en 13 stemmen tegen.
Voor: D66 (4), CDA (3)
Tegen: VVD (7), PvdA (3), HBB (2), GL (1).
Motie D66 VVD HBB Beperkte OZB stijging
Verzoekt het college, gezien de in de Kadernota 2013
opgesomde mogelijkheden voor bezuinigingen en
de aanvullende suggesties voor bezuinigingen die
vanuit de raad zijn gedaan, bij de voorbereidingen
van de begroting voor 2013 de volgende twee
uitgangspunten te hanteren:
1. bij het opstellen van een sluitende begroting en
aanvullend op de kadernota, extra bezuinigingen te
onderzoeken door te korten op de bedrijfsvoering,
investeringen meer te faseren, en voorzieningen
efficiënter te organiseren;
2. niet méér dan het huidige OZB-tarief plus de in de
overwegingen genoemde verhogingen te hanteren,
tenzij de onwenselijkheid van verdergaande
bezuinigingen op bedrijfsvoering enfasering van
investeringen expliciet en overtuigend is aangetoond.
De motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor
en 7 tegen.
Voor: VVD (7), D66 (4) en HBB (2)
Tegen: CDA (3), PvdA (3) en GL (1)
Motie D66 PvdA HBB Duurzaamheid en riolering
VERWORPEN
Verzoekt het college, spoedig voorstellen te

ontwikkelen en aan de gemeenteraad voor te leggen
voor een duurzame financiering van de absoluut
noodzakelijke hygiënische en milieutechnische
voorzieningen in ons dorp, volgens de hoofdlijn van
de door B&W in de kadernota de beschreven variant 2b.
De motie wordt verworpen met 9 stemmen voor
en 11 tegen.
Voor: D66 (4), PvdA (3), HBB (2)
Tegen: VVD (7), CDA (3), GL (1)
Motie D66 VVD CDA PvdA HBB Bibliotheek met
toekomst
Verzoekt het college:
- zich in te spannen een nieuwe locatie te vinden
bij voorkeur op of in de directie omgeving van de
Binnenweg of in een van de locaties van Casca;
- de bibliotheek te steunen in het proces van
innovatie.
De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor
en 1 stem tegen.
Voor: VVD (7), D66 (4), CDA (3), PvdA (3), HBB (2)
Tegen: GL
Motie PvdA GL Thorbeckelaan/dr. Piersonstraat
Verzoekt het college
- bij begroting 2013 aan te geven op welke wijze
de vervanging van riool, wegen en groen in beide
straten conform planning (Thorbeckelaan in 2013,
dr.Piersonstraat in 2012) wordt uitgevoerd, en daartoe
alternatieve dekking aan te geven zoals ook snel en
adequaat is gedaan na bespreking van de kadernota
in de Cie MID jl.
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor
en 16 stemmen tegen.
Voor: PvdA (3), GL (1)
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3), HBB (2)
Motie PvdA GL Neemt tijd, komt raad
Verzoekt het college in de periode van juli t/m
september actief in gesprek te gaan met de
instellingen, die in het huidig voorstel onderhevig zijn
aan een mogelijke bezuiniging, teneinde alternatieve
invullingen van deze bezuinigingen in beeld te
brengen en de raad daarover in de laatste week
september te informeren.
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor
en 16 stemmen tegen.
Voor: PvdA (3), GL (1)
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3), HBB (2)
Motie PvdA HBB GL Financiering duurzaamheidsbeleid
Verzoekt het college
- bij begroting 2013 aan te geven welke extra
meerjarige middelen zij voor het nieuwe
duurzaamheidsbeleid ter beschikking wil stellen.
De motie wordt verworpen met 6 stemmen voor en
14 stemmen tegen.
Voor: PvdA (3), HBB (2), GL (1)
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3)

4. Overgaan op Het Nieuwe Vergaderen
Door tijdgebrek is dit agendapunt niet behandeld.
5. Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV
De raad besluit:
Het Commissariaat voor de Media gemotiveerd te
berichten dat het programmabeleidsbepalend orgaan
van De Branding niet representatief is, hetgeen tot een
negatief advies ten aanzien van de zendtijdtoewijzing
leidt.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
6. Verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation
Cruquiusweg
De raad besluit:
de verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het bouwen van een aardgasvulstation aan de
noordzijde van de Cruquiusweg. Het aardgasvulstation
zal grenzen aan het bestaande onbemande tankstation
van Esso.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
7. Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
De raad besluit:
Het beleidsplan schuldhulpverlening Heemstede
2012-2015 vast te stellen.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
8. Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten
2012
De raad besluit:
De Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten
2012 vast te stellen, onder intrekking van de
Verordening incidentele subsidies straat- en
wijkactiviteiten 2009.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
9. Verordening incidentele subsidies archeologie 2012
De Verordening incidentele subsidies archeologie 2012
vast te stellen, onder intrekking van de Verordening
lokaal culturele initiatieven 2010.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
10. Lijst ingekomen stukken raadsvergaderingen 28
juni 2012
De raad besluit de ingekomen stukken af te handelen
zoals voorgesteld.
11. Wat verder ter tafel komt
Er komt niets meer ter tafel.
De voorzitter sluit de vergadering om 00.05 uur

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

Loket

Heem
Uitschrijvingen GBA

Sociale zake
Maandag t/
de gehele d
Telefoon (02
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 verhuizing 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 onbekende
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (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 personen per 25 juni
2012 met onbekende bestemming uit te schrijven:

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).
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).www.heemstede.nl via Politiek en
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Raadhuis:
Raadhuisple
Telefoon 14
gemeente@
- M.C.S. Piek, geboren 15-04-1991, adres Glipper Dreef 86
- S.O. Morris, geboren 29-07-1988, adres Korhoenlaan 64
- E.J. Wassenaar, geboren 14-05-1960, p/a Paulus
Potterlaan 1
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie

Serviceloket Begraafplaats

Bouw en w
Maandag t/
van 08.30 17.00 uur (vr
tussen 17.00
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Publieksbali
Maandag to
donderdag
uur: alléén v
uittreksels G
vrijdag van
Voor onder tr
(ongeboren)
een afspraak
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

MELDpunt

Kapot speeltoestel?

Overlast

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

Adresg

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

v

