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NIEUWS

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

• Omgevingsvergunning

In deze HeemstedeNieuws:

vervolg op pag. 2

vervolg op pag. 2

Hoewel veel hondenbezitters de moeite 

nemen de poep van hun hond op te 

ruimen, is er toch nog een te groot 

aantal mensen dat dit niet doet. Tijd om 

dit onderwerp weer eens onder de aan-

dacht te brengen.

Burgers en gemeente zijn samen verant-

woordelijk voor het schoonhouden van 

Heemstede. Daarbij hoort ook het ver-

wijderen van hondenpoep. Een honden-

bezitter is ook verplicht de poep op te

ruimen. Het opruimen van hondenpoep 

hoeft niet moeilijk of vies te zijn. 

Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Stelt u zich Heemstede eens voor zonder bomen: de gemeente zou er dan heel 

anders uitzien. Op veel plaatsen zijn particuliere bomen heel belangrijk voor het groene karakter van Heemstede. De gemeente wil 

deze bomen nog lang behouden en heeft ze vastgelegd in een lijst met beeldbepalende bomen. Het woord zegt het al: de bomen zijn 

beeldbepalend en zijn belangrijk voor het groene straatbeeld. Door particuliere bomen op een bomenlijst te zetten krijgen ze een 

beschermde status. Dit betekent dat deze bomen niet gekapt mogen worden. Inwoners van Heemstede met een beeldbepalende 

boom in hun tuin, hebben deze week een brief ontvangen.

Waarom een lijst van beeld-

bepalende bomen? 

Minder regels

In het najaar van 2011 wil de gemeente het 

kapbeleid veranderen, waarbij onnodige 

regels worden geschrapt. Momenteel geldt 

dat voor alle bomen dikker dan 20 cm een 

vergunning nodig is voor het kappen of het 

drastisch snoeien van de boom. Het aan-

vragen van een vergunning, de kosten en 

de procedure zijn voor veel burgers een 

last. Omdat er nu vrijwel nooit een ver-

gunningsaanvraag wordt geweigerd, is de 

gemeente van plan het kapbeleid aan te 

passen. Een omgevingsvergunning voor 

het kappen van een boom is dan niet meer 

nodig.

Gevolgen voor beeldbepalende bomen

Dit geldt niet voor een boom op de lijst van 

beeldbepalende bomen. Deze boom mag 

niet gekapt worden: dit zou een te grote 

impact hebben op de directe leefomgeving. 

De boom mag alleen worden gekapt als 

daarvoor een zeer dringende reden is. 

Bijvoorbeeld als de boom ernstig ziek is of 

een gevaar vormt voor de openbare veilig-

heid. Ingrijpend snoeien is alleen toe-

gestaan als hiervoor een omgevingsver-

gunning is afgegeven. De gemeente zal 

een dergelijke vergunning alleen bij zwaar-

wegende argumenten verlenen. Eerst 

wordt onderzocht of het mogelijk is maat-

regelen te treffen om de overlast te ver-

minderen en de boom te sparen. 

Beschermde bomen en boom-

zones

In totaal zijn er 253 waardevolle bomen op 

de bomenlijst geplaatst. Daarnaast zijn er 

boomzones aangemerkt. Boomzones zijn 

Overlast 
hondenpoep 

Heemstede beschermt waardevolle bomen 

grote groengebieden (onder andere land-

goederen), die kenmerkend zijn voor de 

gemeente en daardoor als geheel bescher-

mingswaardig zijn. Ook zijn enkele straten 

en wijken met veel grote particuliere bomen 

(onder andere Van Merlenlaan en Grotstuk) 

aangewezen als beschermde boomzone. 

Op deze terreinen zijn de individuele 

bomen niet geïnventariseerd. Deze 

gebieden worden als geheel beschermd.

Zijn wij uw boom vergeten?

Heeft u geen brief ontvangen, maar 

vindt u dat u ook een waardevolle boom 

in uw tuin heeft, dan kunt u contact 

opnemen met de gemeente. De boom 

wordt getoetst aan de gestelde criteria. 

Het college beslist of deze boom in 

aanmerking komt om op de bomenlijst 

geplaatst te worden. 

Heeft u een brief gehad?

En bent u het niet eens met de plaatsing 

van uw boom op de beeldbepalende 

bomenlijst, dan kunt u tot acht weken na 

verzending van de brief uw zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. Alle 

zienswijzen worden aan het college 

voorgelegd en meegewogen voordat 

een besluit wordt genomen over de 

vaststelling van de defi nitieve bomen-

lijst.

Lintje?
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. 

Dien uw aanvraag vóór 1 september 

aanstaande in! Lees meer hierover in 

deze HeemstedeNieuws.
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Het is elk jaar weer een belevenis: de lintjes-

regen op de dag vóór Koninginnedag. Zo’n 

Koninklijke onderscheiding is een unieke blijk 

van waardering voor mensen die zi ch al lang 

inz etten voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u in 

aanmerking komt voor een lintje? De gemeente Heemstede 

nodigt u van harte uit dez e kandidaat voor te dragen. Maar doe 

het op tijd. Om de hele aanvraag goed te kunnen afhande-

len, moet uw voordracht voor 1 september binnen zi jn.

De aanvraag

U vr aagt een lintje aan door een brief te schrijv en aan de burgemeester. In de brief zet u 

uiteen waarom de kandidaat v olgens u een lintje v erdient. Bij de brief stuurt u een

curriculum vi tae mee. Deze lev ensloop bev at de persoonlijke gegev ens v an de kandidaat 

(zoals naam, adres, woonplaats, geboortejaar, geboorteplaats) en geeft een ov erzicht v an 

de opleidingen, betaalde en onbetaalde functies (inclusief data). Hierv oor kunt u gebruik-

maken v an het handige ‘v oorstelformulier’ (zie onder ‘Meer informatie’). Voor de aanvr aag is 

v erder een werkgev ersv erklaring en minstens één ondersteunende brief v an een derde 

instantie nodig, liefst twee. 

U kunt de aanv raag v oor 1 september sturen naar de burgemeester v an de gemeente 

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

gemeente altijd telefonisch contact met u op. Dan krijgt u ook informatie ov er de v erdere procedure.

Meer informatie

Op onze website vi ndt u meer informatie ov er het aanvr agen v an een lintje, ov er de

procedure en ov er de criteria die hierv oor gelden. Zie hierv oor www.heemstede.nl > 

Gemeente Heemstede > Onderscheiding aanvr agen > Koninklijke onderscheidingen. Kijk 

ook eens op www.lintjes.nl. Daar vi ndt u onder het kopje ‘Downloads’ een v oorstelformulier 

in Word, waarmee u de aanvr aag nóg makkelijker indient.

Iemand voordragen voor lintje?
Doe het v oor 1 september!Gratis advies

Ondanks hun waarde kunnen bomen ook soms ov erlast v eroorzaken. Wellicht twijfelt u of 

ov er het wel of niet kappen v an een boom. De nadelen zijn lang niet altijd onov erkomelijk. 

Te v eel schaduw kan bijv oorbeeld v aak opgelost worden door een goede snoeibeurt. Oude 

bomen kunnen in een nieuw tuinontwerp zodanig worden ingepast dat ze de tuin een uniek 

karakter gev en.

Om u te helpen bij het maken v an een keuze kunt u een beroep doen op deskundigen v an 

de gemeente. Zij denken graag met u mee ov er hoe u de boom kunt onderhouden en 

behouden. Bijv oorbeeld door u tips te gev en waar u op moet letten als u de tuin opnieuw 

gaat inrichten of als u gaat v erbouwen. Hieraan zijn geen kosten v erbonden.

Met bijv oorbeeld een hondenpoepzakje of een plastic zak kunt u de poep hygiënisch en 

snel v an de grond v erwijderen. Het zakje kunt u in één v an de v ele hondenpoepbakken of in 

een gewone afv albak gooien, maar natuurlijk ook thuis in de afv albak.

Gezondheidsrisico’s

Hondenpoep is niet alleen vi es en onhygiënisch, maar v ormt ook een risico v oor de gezond-

heid. Spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Wanneer zij in 

aanraking komen met hondenpoep, kunnen zij besmet raken met de hondenspoelworm. 

Een infectie met de hondenspoelworm kan leiden tot griepachtige klachten en in ernstige 

gev allen tot hersenvl ies- of oogontsteking. Om deze reden is in de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) v astgelegd dat openbare kinderspeelplaatsen v erboden terrein zijn v oor 

honden.

Aanlijnplicht

Loslopende honden kunnen de v erkeersv eiligheid in gev aar brengen. Ook zijn sommige 

kinderen en v olwassenen bang v oor loslopende honden. Uw hond moet daarom op straat 

aangelijnd zijn. Behalv e dat dit v eiliger is v oor uw hond, ziet u ook waar hij zijn behoefte 

doet. Het is dus tegelijk een belangrijke hulp bij het opruimen.

Losloopgebieden

Honden moeten natuurlijk genoeg beweging krijgen. Daarom heeft de gemeente twee 

plaatsen aangewezen waar honden niet aan de lijn hoev en. De zogenaamde losloop-

gebieden in Heemstede zijn:

Het wandelbos Groenendaal ten noorden v an de Sparrenlaan; 

Het wandelpad langs het Heemsteeds Kanaal en het Spaarne v anaf de Mozartkade tot 

aan de Händellaan. 

Handhaving

In de gemeente Heemstede zijn handhav ers aangesteld, die toezien op nalevi ng v an de 

regels v an het hondenbeleid. Zij kunnen hondenbezitters aanspreken die zich niet aan de 

regels houden. Als u uw hond uitlaat, dan bent u v erplicht een opruimmiddel bij u te hebben. 

Meer informatie?

Indien u vr agen of opmerkingen heeft ov er de uitv oering v an het hondenbeleid, neem dan 

contact op met het bureau Handhavi ng vi a telefoonnummer (023) 548 57 39.

Ziet u een ov erv olle of defecte hondenpoep- of afv albak, geef dit dan door aan het Meldpunt 

Ov erlast vi a telefoonnummer (023) 548 57 62.
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 aan de burgemeester. In de brief zet u

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

De gemeente Haarlem v oert tot 21 oktober onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Een deel v an de middenberm wordt tijdelijk ingericht als rijbaan. Tijdens het 

werk wordt v erkeer ov er één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Jan Stuytpad 

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

is deze dag afgesloten v oor alle v erkeer. De stremming wordt met bebording aangegev en.

Crayenestersingel, tussen Adriaan Pauwlaan en grens Haarlem

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgev oerd op het trottoir langs de 

Crayenestersingel, tussen Adriaan Pauwlaan en grens Haarlem. De werkzaamheden 

zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Caspar Fagellaan

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgev oerd op het oostelijk trottoir in de 

Caspar Fagellaan. De werkzaamheden zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg - Javalaan

Tot en met 29 juli worden op het kruispunt Cruquiusweg- Jav alaan nieuwe fi ets- en v oet-

gangersov ersteken aangelegd. Fietsers moeten lopend ov ersteken. Dit wordt met borden 

aangegev en. De werkzaamheden zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

Tot eind juli worden op de Herenweg tussen Kerklaan en Koediefslaan div erse wegwerk-

zaamheden uitgev oerd. Het werk zorgt v oor beperkte v erkeershinder.

  Werk aan de weg

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvraag bouwvergunning (Woningwet)

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase

Bronsteeweg 52 het plaatsen van een dakopbouw 2010.210

 ontvangen 12 juli 2011 /0009

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 21 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). 

Omgevingsvergunning

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 overgangs-

periode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aan-

gevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen 

(bijvoorbeeld bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij 

dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

IJsellaan 37 het uitbreiden van een woonhuis 2011.199

 ontvangen 11 juli 2011

Von Brucken Focklaan 1 het wijzigen van de voorgevel 2011.203

 ontvangen 14 juli 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Raadhuisplein 25 het kappen van een conifeer 2011.200

 ontvangen 12 juli 2011

Sportparklaan 3 het kappen van 3 coniferen 2011.201

 ontvangen 11 juli 2011

Korhoenlaan 40 het kappen van een berk 2011.202

 ontvangen 13 juli 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 21 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). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 15 juli 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Paulus Buyslaan 4 het vergroten van de bestaande doorgang 2011.174

 tussen keuken en achterkamer

Franz Schubertlaan 65 het vergroten van een dakkapel op het 2011.181

 voor- en achtergeveldakvlak

Leidsevaaartweg 99 het plaatsen van reclame 2011.181

Johannes Verhulstlaan 10 het vervangen van bestaande beschoeiing 2011.153

 en het aanleggen van een loop-/aanlegsteiger 

Omgevingsvergunning voor kappen

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

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Johan Wagenaarlaan 68 het bouwen van een zadeldak op de uitbouw 2011.152

 aan de zijkant van de woning 

Verleende gebruiksvergunning in het kader van de 

Brandveiligingsverordening (verzonden 13 juli 2011)

Het houden van circusvoorstellingen op 18 september tot en met 21 september 2011 op de 

Vrijheidsdreef in Heemstede.

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21 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.

Beleidsregels voor het verlenen of weigeren van een splitsingsvergunning

Bij besluit van 12 juli 2011 heeft het college de Beleidsregels voor het verlenen of weigeren 

van een splitsingsvergunning vastgesteld. In de beleidsregels zijn de minimumeisen aan-

gegeven waaraan een woning moet voldoen wil er aan de splitsing worden meegewerkt. 

De Beleidsregels voor het verlenen of weigeren van een splitsingsvergunning treden met ingang 

van de 8e dag na bekendmaking in werking. Dit betekent dat vanaf 28 juli 2011 deze Beleidsregels 

van kracht zijn. De Beleidsregels liggen gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De 

Beleidsregels zijn na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 

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

Verkeersbesluit(en)

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Rijnlaan 132 en Roosje Voslaan 

23 als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. 

(verzonden 15 juli 2011).

Het besluit ligt vanaf 21 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 in-

gediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

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

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.
Gevaar of schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl
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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.

Vakantietijden 
Casca

Heemstede - Ook bij Casca is 
de vakantietijd merkbaar. Veel 
activiteiten zijn afgesloten en de 
start voor het nieuwe seizoen 
wordt voorbereid. In juli en au-
gustus zijn er wel films in de Zo-
mer Bios en er zijn voor senio-
ren excursies. Ook de 55+ wan-
delclubs en fietsclubs gaan ge-
woon door. De nieuwe program-
maboekjes zijn huis-aan-huis 
in Heemstede verspreid. Mocht 
u deze niet hebben ontvangen, 
dan kunt u hem ophalen bij één 
van de locaties van Casca: de 
Luifel, Herenweg 96; activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11; de Princehof, Glip-
perweg 57 of bij het Raadhuis of 
de bibliotheek. U kunt zich al tij-
dens de vakantieperiode opge-
ven voor cursussen en activitei-
ten, informatie opvragen of kaar-
ten voor het theater reserveren. 
In de periode van maandag 1 au-
gustus t/m vrijdag 26 augustus is 
de administratie open van 9.00 
uur tot 12.00 uur. Bellen of langs-
komen kan dus alle ochtenden.

Toenemende werkgelegenheid 
in Zuid-Kennemerland
Regio - De arbeidsmarkt zal ko-
mend jaar bescheiden groeien in 
Zuid-Kennemerland. Dat is de 
verwachting van UWV WERKbe-
drijf, zoals beschreven in de jaar-
lijkse Regionale Arbeidsmarkt-
schets. Het aantal banen groeit, 
er ontstaan steeds meer vacatu-
res en de werkloosheid gaat da-
len. Gecombineerd met een toe-
nemende vergrijzing, biedt dit 
steeds meer kansen voor werk-
zoekenden.
Na een aantal jaren van krimp 
zal de werkgelegenheid in de re-
gio Zuid-Kennemerland in 2011 
en 2012 toenemen. In 2010 is 
de vacaturemarkt voor de regio 
licht gegroeid. Voor 2011 wordt 
een groei in vacatures verwacht 
van 10 procent ten opzichte van 
2010. De toename zal, in lijn met 
de landelijke ontwikkelingen, 
vooral zichtbaar zijn in de sector 
zorg en welzijn en in de zakelij-
ke dienstverlening. Voor de sec-
toren bouw en industrie wordt 
in deze periode nog een daling 
van het aantal banen verwacht. 

De oorzaak van de vacaturegroei 
in de regio wordt vooral toe- 
geschreven aan een vervan-
gingsvraag, onder andere door 
vergrijzing van de beroepsbevol-
king.
 
Babyboomgeneratie
De komende jaren verlaten 
steeds meer werknemers uit de 
babyboomgeneratie de arbeids-
markt. De sectoren zorg en wel-
zijn, industrie, overheid en on-
derwijs hebben de grootste aan-
tallen werknemers in de leeftijd 
van 55 jaar en ouder. Naast ver-
grijzing speelt de uitgaande pen-
del in Zuid-Kennemerland een 
rol bij de dalende werkloosheid. 
Er werken meer inwoners buiten 
de regio, dan dat werknemers 
van buiten in de regio Zuid-
Kennemerland werken. De da-
lende pendel verklaart een deel 
van de stijgende werkloosheid 
door de economische crisis. Om-
dat de pendel nu weer stijgt, zal 
de werkloosheid in Zuid-Kenne-
merland dalen.

Daling werkloosheid zet door
Eind april 2011 bedroeg het aan-
tal bij UWV WERKbedrijf inge-
schreven niet-werkende werk-
zoekenden ruim 8.100 personen. 
Dat is 2 procent minder dan een 
jaar eerder. De daling is daar-
mee minder sterk dan in Neder-
land, waar de daling uitkomt op 
7 procent.
Daar staat tegenover dat de 
werkloosheid in verhouding tot 
de beroepsbevolking in Zuid-
Kennemerland 4,5 procent was, 
terwijl het niveau in Neder-
land op 6,1 procent lag. De ver-
wachting is dat de werkloosheid 
de komende jaren verder zal da-
len.
 
Uitzendwerk
Uitzendbureaus blijken in deze 
fase van economisch herstel een 
belangrijke brug naar werk. Van 
de werkzoekenden die tussen 
juni 2009 en juni 2010 werk heb-
ben gevonden, vond 23 procent 
dat via een uitzendconstructie. 
Bij de eerste tekenen van econo-
misch herstel kiezen werkgevers 
vaak eerst voor uitzendconstruc-
ties voordat zij overgaan op het 
aannemen van personeel in vas-
te dienst.

Dame telefonisch 
opgelicht

Regio - Maandagmiddag 18 ju-
li kwam bij de politie de aangifte 
binnen van een 65-jarige Haar-
lemse vrouw die telefonisch is 
opgelicht. De vrouw was gebeld 
door een persoon die zich voor-
deed als een medewerker van 
een callcenter. Deze persoon 
wilde, ter beveiliging van het in-
ternetbankieren, bepaalde bank-
gegevens verifiëren. Naderhand 
bleek dat er een geldbedrag van 
de rekening van de Haarlem-
se is afgeschreven. De politie is 
een onderzoek gestart. Mensen 
die of telefonisch of face to face 
benaderd worden door personen 
die om hun bankgegevens vra-
gen, worden dringend verzocht 
om hier nooit op in te gaan. Een 
medewerker van uw bank zal u 
bijvoorbeeld ook nooit naar uw 
pincode vragen. Mocht u met 
zoiets geconfronteerd worden 
neemt u dan contact op met de 
politie via 0900-8844.




