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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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•  Werk aan de weg

•  Wijziging nota "Implementatie 
Wabo"

In deze HeemstedeNieuws:

vervolg op pag. 2

vervolg op pag. 2

Kennemerland is een van de veiligste regio`s in Nederland. Om dat te behouden moeten 

burgers, ondernemers, gemeenten en politie samen werken. Om daar een impuls aan te 

geven, is de campagne ‘Nog geen BN'er?’ gestart. Iedere crimineel moet weten dat er in 

Kennemerland heel veel ogen en oren zijn, 

de kans op een aanhouding is groot. 

Hulpbehoevenden worden snel geholpen en 

wijken worden adequaat gewaarschuwd bij 

een ramp of crisis.

Op zondag 16 oktober 2011 vindt voor de tweede keer de Heemstede Loop plaats. De 

lopers starten en fi nishen bij het sportcomplex Groenendaal en doen onder andere 

het Groenendaalse Bos en diverse wijken van Heemstede aan. De inschrijving is 

geopend!

Samen werken aan veiligheid, 

dat is waar Burgernet voor staat

Inmiddels zijn twee jonge kinderen en een 

oudere vrouw in nood dankzij Burgernet 

thuisgebracht. 

Met 196 mensen is uitgekeken naar een 

inbreker in Bloemendaal. In Haarlemmer-

meer zijn twee acties geweest, waarvan 

een met positief resultaat. 

De Heemstede Loop begint om 11.00 uur 

met de ‘Familyrun’ over 1,5 km, waaraan 

speciaal voor de Heemsteedse scholen 

een prestigieuze scholenbokaal is gekop-

peld. Deze bokaal is opgezet om de 

Heemsteedse scholen in een competitieve 

manier te laten strijden om het 

“Kampioenschap” van Heemstede. Om 

12.00 uur start de 5 km en vanaf 13.00 uur 

zullen de lopers van de 10 km de strijd aan 

gaan met de klok. De exacte route vindt u 

op www.heemstedeloop.nl.

Goede Doelen ondersteunen 

Heemstede Loop en andersom

Bij voorinschrijving kunnen deelnemers 

een bijdrage doneren aan twee goede 

‘Nog geen BN'er?’ 

Heemstede Loop 2011













De gemeente Haarlem laat 

van 11 juli tot 21 oktober 

2011 onderhoud uitvoeren 

aan de Schouwbroeker-

brug tussen Schalkwijk en 

Heemstede. Het achter-

stallig onderhoud van de 

rijbaan, trottoirs en fi ets-

paden wordt aangepakt. 

De werkzaamheden aan de Schouwbroekerbrug zullen naar verwachting ongeveer vier 

maanden duren. Het werk, dat wordt uitgevoerd door aannemers Schelvis Infra en 

Hegeman Bouwchemie, bestaat uit: 

vernieuwen van alle verhardingen van rijbaan en fi ets-en voetpaden; 

reinigen en repareren van betonwerk; 

conserveren onderzijde van het beweegbaar brugdeel; 

verbeteren van de afwatering van de rijbanen.

Werk aan de 
Schouwbroekerbrug 

doelen: de Hartstichting(landelijk) en De 

Hartekamp Groep (regionaal). 

De TIGRA bedrijvenloop wordt voor de 

tweede keer georganiseerd in de ruimte 

van TIGRA & LifeFit in Heemstede. Deze 

unieke locatie gelegen aan de start/fi nish 

biedt voor de bedrijvenloop deelnemers de 

mogelijkheid gebruik te maken van de vele 

faciliteiten van TIGRA in combinatie met 

alle extra service en voordelen van deel-

name aan de TIGRA bedrijvenloop.

Voor meer informatie en inschrijven over 

de Heemstede Loop van 16 oktober kijk 

op: www.heemstedeloop.nl
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Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor vroeger een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist 

waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren.

De nota "Implementatie Wabo in Heemstede", die op 28 september 2010 door het college 

van B&W is vastgesteld, gaat onder andere in op het recht vooraf zienswijzen kenbaar te 

maken bij aanvragen voor afwijken van het bestemmingsplan die vallen onder de reguliere 

procedure voor de omgevingsvergunning. In de nota is vastgelegd dat in dat geval gedurende 

vier weken gelegenheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.

Op 5 juli 2011 heeft het college de nota aangepast. De mogelijkheid zienswijzen in te dienen 

bij de reguliere procedure geldt nu alleen bij de zogenaamde kruimelgevallen en tijdelijke 

afwijkingen. Maar niet bij de afwijkingen die in het bestemmingsplan zelf worden mogelijk 

gemaakt. Reden hiervoor is dat dit juridisch niet vereist is, omdat belanghebbenden bij de 

totstandkoming van het bestemmingsplan al de mogelijkheid gehad hebben, zienswijzen in 

te dienen over het creëren van de mogelijkheid binnen het plan af te wijken van het bestem-

mingsplan. Uiteraard is het wel mogelijk achteraf bezwaar, beroep en hoger beroep aan te 

tekenen.

Wijziging nota “Implementatie 

Wabo in Heemstede” Meer deelnemers, meer kans!

In bussen, gebouwen en op straat hangen posters van Burgernet. Op de radio zoals WildFM 

en op lokale zenders is Burgernet te horen. Hoe meer deelnemers aan Burgernet, hoe meer 

kans op geslaagde Burgernetacties.

Speciaal voor Burgernetters

Als blijk van waardering voor deelname aan Burgernet kunnen producten van SelectaDNA 

(www.sdna.nl) tegen korting aangeschaft worden. SelectaDNA is een transparante vloeistof 

om goederen onzichtbaar te merken. Elk pakket heeft een code die wordt ingevoerd op een 

speciale website. De database die zo ontstaat wordt gebruikt door de politie. Als gestolen 

goederen zijn gevonden, kan de politie nagaan of deze gemerkt zijn.

Burgernet ook voor ondernemend Kennemerland

Speciaal voor de ondernemers en winkeliers zijn in samenwerking met het RPC 

Kennemerland extra overvallen- en agressietrainingen georganiseerd. 

Meer over de campagne, acties en aanbiedingen. Ga naar www.burgernetkennemerland.nl

Planning

De werkzaamheden worden in fases uit-

gevoerd. De eerste fase is gepland van 

maandag 11 juli tot maandag 29 augustus 

2011. Tijdens de eerste fase ligt het werk-

vak aan de zuidzijde van de brug en gaat 

alle verkeer over de noordzijde. De tweede 

fase staat gepland van maandag 29 

augustus tot vrijdag 21 oktober 2011. 

Tijdens deze fase ligt het werkvak aan de 

noordzijde van de brug en gaat alle ver-

keer over de zuidzijde. 

Bereikbaarheid 

De brug blijft gedurende de werkzaam-

heden toegankelijk voor zowel autoverkeer 

als voor fi etsers en voetgangers. Wel wordt 

al het verkeer over de noord- of zuidzijde 

van de brug geleid. Daarvoor is dus maar 

één rijbaan beschikbaar. Voor fi etsers en 

voetgangers begint de omleiding vanuit 

Heemstede bij het kruispunt van de Johan 

Wagenaarlaan met de César Francklaan. 

Beide richtingen gaan over dezelfde zijde 

van de brug. De busroutes via de brug 

blijven onveranderd.

Om de scheepsdoorvaart niet te strem-

men, wordt het werk aan de onderkant van 

de brug (vanaf het water) gedurende een 

aantal nachten uitgevoerd. Er zijn geen 

gehele afsluitingen van de brug voorzien.

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 

beperkte verkeershinder. Meer hierover 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. De stremming wordt met borden aangegeven.

Crayenestersingel, tussen Adriaan Pauwlaan en grens Haarlem

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op het trottoir langs de 

Crayenestersingel, tussen Adriaan Pauwlaan en grens Haarlem. De werkzaamheden 

zorgen voor beperkte verkeershinder.

Caspar Fagellaan

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op het oostelijk trottoir in de 

Caspar Fagellaan. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan

Tot en met 29 juli worden op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan nieuwe fi ets- en voet-

gangersoversteken aangelegd. Fietsers moeten lopend oversteken. Dit wordt met bebording 

aangegeven. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

Tot eind juli worden op de Herenweg tussen Kerklaan en Koediefslaan diverse weg-

werkzaamheden uitgevoerd. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

  Werk aan de weg

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te down-

loaden vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 

openingstijden een digitaal informatie-

paneel 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 begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

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.

Bouwaanvragen bij u 
in de buurt?

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Raadhuisstraat 78 het wijzigen van de luifel met reclame 2011.195

 ontvangen 5 juli 2011

Von Brucken Focklaan 2 het verbouwen van een fi etsenstalling naar een 2011.197

 administratieruimte van de Pr. Beatrixschool

 ontvangen 7 juli 2011

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

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Meer en Boslaan 15 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.194

 ontvangen 4 juli 2011   

  

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

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Von Brucken Focklaan 2 het wijzigen van een administratieruimte naar 2011.198

 een kinderopvang

 ontvangen 7 juli 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Adriaan Pauwlaan 19 het verwijderen van asbest 2011.196

 ontvangen 5 juli 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  14 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 volgen-

de aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Heemsteedse Dreef 136 het uitbreiden van een woonhuis en vergroten 2011.173

 dakkapellen voor- en zijgevel

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning te ver-

lenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden de gelegenheid 

vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslistermijn van 8 weken 

onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken vanaf ontvangst van de aanvraag. 

De aanvraag is ontvangen op 21 juni 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:

Heemsteedse Dreef 136 het uitbreiden van een woonhuis en vergroten 2011.173

 dakkapellen voor- en zijgevel

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. 

Het verzoek ligt vanaf 14 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 8 juli  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Limburglaan 4 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.166 

 voorgeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor kappen

Pieter de Hooghstraat 2 het kappen van een dennenboom 2011.184

Van Slingelandtlaan 26 het kappen van een berk 2011.176

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 14 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.

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 8 juli  2011 )

en ontheffing bestemmingsplan

Bronsteeweg 52 het plaatsen van een dakopbouw 2010.210/

  0009

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 14 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 in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 

Een beroepschrift moet uiterlijk 25 augustus 2011 worden ingediend. Zie kader.

Huisnummering (verzonden 8 juli 2011)

Wij delen u mede dat het college van burgemeester en wethouders de volgende huis-

nummeringen heeft vastgesteld:

op 28 juni 2011:

Winkel begane grond  :  Binnenweg 141C

Woning 1e verdieping  :  Binnenweg 141D  

Een bollenschuur aan de Kadijk is verbouwd tot twee woningen.:

Woning 1   : Kadijk 34A

Woning 2   : Kadijk 34B

op  27 juni 2011:

Aan een  woning op de Zandvoortselaan op de tweede verdieping is het huisnummer 

Zandvoortselaan 75 B gegeven:

Begane grond restaurant : Zandvoortselaan 75

Woning 1e verdieping  : Zandvoortselaan 75A  

Woning 2e verdieping  : Zandvoortselaan 75B

Aan woningen boven de winkel op Wilhelminaplein 21 zijn de volgende huisnummers gegeven.

Woning 1e verdieping  : Wilhelminaplein 21A

Woning 2e verdieping  : Wilhelminaplein 21B

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.
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Motorschip zonder melding in gemeentelijke haven

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren moet de gezag-

voerder van een vaartuig waarmede 

ligplaats wordt genomen in de gemeentelijke 

haven de aankomst van zijn vaartuig binnen 

24 uur melden aan burgemeester en 

wethouders.

De gezagvoerder van het navolgende 

vaartuig wordt dringend verzocht zich per 

direct te melden bij bureau Handhaving 

van de gemeente Heemstede op telefoon-

nummer (023) 548 56 30:

naamloos motorschip, lengte ongeveer 

11 meter, gelegen in de gemeentelijke 

haven langs de zijde van de 

Industrieweg ter hoogte van het huis-

nummer 16.

Indien de gezagvoerder van boven-

genoemd vaartuig zich niet uiterlijk 20 juli 

2011 heeft gemeld bij bureau Handhaving 

noch met zijn vaartuig uit Heemstede is 

vertrokken, zullen burgemeester en 

wethouders bestuursdwang toepassen en 

het vaartuig laten verwijderen. Het vaartuig 

kan dan worden weggesleept en voor een 

periode van 13 weken worden opgeslagen 

bij de bewaarhaven te Amsterdam. De 

gezagvoerder kan zijn vaartuig binnen die 

periode terug ontvangen na betaling van 

de kosten die zijn gemoeid met de uit-

oefening van de bestuursdwang, waar-

onder taxatie-, sleep- en opslagkosten. 

Indien het vaartuig niet wordt opgehaald 

binnen bovengenoemde periode dan 

zullen burgemeester en wethouders 

overwegen om het vaartuig openbaar te 

verkopen.

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.

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

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Gevaar of 

schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl




