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Feestelijke opening Speelbos Meermond
Op woensdag 4 juli werd het speelbos in
park Meermond feestelijk geopend door
wethouder Jeugd, Jur Botter. Alle kinderen
uit Heemstede en omgeving kunnen
zich vanaf nu naar hartenlust uitleven op
de speeltoestellen die zijn gemaakt van
natuurlijke materialen. Een geslaagde eerste
speeldag in het speelbos waar het zonnetje
zich ook goed liet zien.

Duurzaamheidspad

In deze uitgave:
- Bijenles voor leerlingen

Tijdens de opening van het speelbos werd ook verteld
over de plannen voor het duurzaamheidspad dat
later dit jaar wordt geopend. Dit pad loopt door park
Meermond. Hier leren kinderen alles over natuur, milieu
en duurzaamheid. Kijk ook op
www.speelbosmeermond.nl.

- Exposities in Raadhuis
- Vergadering commissie
voor bezwaarschriften

Uittreksel GBA niet
nodig bij inschrijving
voortgezet onderwijs
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

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.

Legitimatieplicht bij verkiezingen
Bijenles voor leerlingen
van Icarusschool

Op woensdag 12 september 2012 kunt u uw
stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Omdat u in Heemstede dan in elk
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt
stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas
ook een legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Ook hier
geldt dat het legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag
zijn verlopen. Zonder dit legitimatiebewijs of een
kopie daarvan mag de gemachtigde uw stem niet
uitbrengen.

Als u zich niet kunt identificeren mag u
niet stemmen

Ook als u iemand via de achterkant van uw
stempas machtigt om uw stem uit te brengen (de
onderhandse machtiging) moet deze (een kopie van)

Werk aan de weg
Op donderdag 5 juli gaf imker Pim Lemmers een les over
bijen aan de leerlingen van de Icarusschool. Wethouder
Jur Botter was bij deze les aanwezig. Op de foto bekijkt
hij samen met een aantal leerlingen een raam uit de
bijenkast in de schooltuin.
In april 2012 reikte wethouder Botter aan alle
basisscholen in de gemeente een zogenaamd
‘bijenhotel’ uit. Deze op een vogelhuisje lijkende
nestkast is bedoeld voor de voortplanting van solitaire
bijen. Tijdens de les kon hij zien dat de kast al in
gebruik was genomen.

Loket Heemstede is er
voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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
maatschappelijke 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 langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Asfaltonderhoud diverse straten Heemstede Op
12 en 13 juli wordt op diverse plaatsen in Heemstede
kleinschalig asfaltonderhoud uitgevoerd. Op de
Heemsteedse Dreef en op de kruising CruquiuswegJavalaan wordt na 20.00 uur tot in de nacht gewerkt.
Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en
Ringvaart (eigendom Provincie Noord-Holland)
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 van de Cruquiusweg. 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.
Burgemeester Van Lennepweg In verband
met de sloop van Het Overbos op de
Burgemeester Van Lennepweg vinden dagelijks
transportwerkzaamheden plaats op de route
Burgemeester Van Lennepweg - Koediefslaan Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v. De werkzaamheden
duren tot eind september 2012.

GBA uittreksel niet nodig bij inschrijving
kind voor voortgezet onderwijs
Ouders zijn niet verplicht om bij de
inschrijving van hun kind voor het
voortgezet onderwijs een uittreksel uit de
GBA aan de school te overleggen. Het is
dus niet nodig dat ouders speciaal naar het
gemeentekantoor komen voor een uittreksel.
Ouders besparen hiermee onnodig leges- en
reiskosten, reistijd en verlofuren. Ook bespoedigt dit
het inschrijvingsproces op school.

Welke stukken wel aanleveren?

Voor de inschrijving bij een school moet u de
volgende informatie aan de school geven:
- Burgerservicenummer;

- geslachtsnaam en voorletters;
- geboortedatum en geslacht.
Eén van onderstaande documenten moet daar nog
bijgevoegd worden:
- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school;
- een paspoort of identiteitsbewijs;
- een geboortebewijs of een afschrift van de
persoonslijst die bij geboorte door de gemeente is
verstrekt.
Let op: de zorgpas kan hiervoor niet gebruikt worden
want dit is een document die niet door de overheid is
uitgegeven. Lees meer op www.rijksoverheid.nl.

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 19 juli 2012 om 20.00 uur
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur

bezwaar tegen het voornemen een
dwangsom op te leggen - openbaar -

20.30 uur

21.00 uur

bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning ten behoeve
van het kappen van een boom aan de
Mahlerlaan 3 - openbaar bezwaar tegen de verleende
omgevingsvergunningen ten behoeve
van het pand Cruquiusweg 37
- openbaar -

Het 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.

Verkeersbesluit
Aanwijzen van een kiss & ride plaats Glipperweg
tegenover Linnaeushof aan de oostelijke rijbaan van
de Glipperweg.
Het besluit en bijbehorende tekening liggen vanaf
11 juli 2012 zes weken ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen als gevolg
van het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van

de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en in ieder geval de
volgende onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt;
- de gronden waarop het bezwaar rust.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Als een belanghebbende die een

bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting van de
uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure, schorsing
wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om voorlopige
voorziening kan als gevolg van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht worden ingediend
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dit vereist.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- L. van Wijkplein 8 het wijzigen van de voorgevel
2012.183
ontvangen 26 juni 2012
- Lorentzlaan 16 het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak 2012.184
ontvangen 29 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Blekersvaartweg 33 het kappen van een conifeer en
een esdoorn 2012.181
ontvangen 25 juni 2012
- Strawinskylaan 11: het kappen van een ceder
2012.182
ontvangen 29 juni 2012

- Prinsenlaan 15 het kappen van een ceder 2012.185
ontvangen 29 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De aanvragen liggen vanaf 12 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).

Meldingen

Sloopmelding
- W. Denijslaan 23 het verwijderen van asbest uit de
garage 2012.005
ontvangen 28 juni 2012

De aanvragen liggen vanaf 12 juli 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 4 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Glipper Dreef, naast Glipper Dreef 194 het bouwen
van een woonhuis 2012.002
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 12
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’.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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.

