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Burgerjaarverslag 2011 

Uitnodiging aan inwoners: 
Denk in begeleidingsgroep mee over het 
Manpadslaangebied

Ieder jaar legt de gemeente in het 
burgerjaarverslag verantwoording af over 
burgerparticipatie en dienstverlening. 
Daarbij gaat het om vragen als: wordt u als 
inwoner voldoende betrokken bij plannen 
en besluiten? En hoe staat het met de 
dienstverlening van de gemeente?

De gemeente wil het Manpadslaangebied 
groen inrichten. Eerder leek hiervoor geld 
beschikbaar te zijn bij het rijk en de provincie, 
maar dit is niet (meer) het geval. Daarom 
wordt nu onderzocht of het nodig is enige 
bebouwing in het gebied toe te staan om 
andere delen als natuurgebied te kunnen 
inrichten. Als dit het geval is wordt gekeken 
hoe dit het beste kan worden ingepast. 

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk 
belanghebbenden en belangstellenden actief 
te betrekken bij de plannen. Daarom wordt een 
begeleidingsgroep gevormd. De groep denkt mee over 
de plannen voor het gebied en bewaakt de grenzen 
van wat aanvaardbaar is. De groep kan gevraagd en 
ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en wethouders. De 
uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het college 
en de raad.

Aanmelden
Wij nodigen inwoners die hiervoor belangstelling 
hebben, van harte uit deel te nemen aan de 
begeleidingsgroep Manpadslaangebied.  
De eerste bijeenkomst is gepland in september.  

In de komende twee jaar zal de groep ongeveer 10 keer 
in de avonduren bij elkaar komen. U kunt zich tot  
1 september 2012 aanmelden voor de begeleidings-
groep bij Gerard Klaassen van de gemeente, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede,  
e-mail: gklaassen@heemstede.nl, 
telefoon (023) 548 57 65.
Meer informatie over het 
Manpadslaan gebied in de 
afgelopen jaren vindt u op  
www.heemstede.nl of scan de 
QR-code.

In het burgerjaarverslag beschrijven we hoe we u 
hebben betrokken bij de (grotere) plannen. En welke 
resultaten er geboekt zijn op het gebied van de 
dienstverlening aan inwoners en ondernemers. 
Dat doen we dit jaar in een nieuwe opzet: alleen op 
internet, in de vorm van korte informatieblokken. 
Zo ziet u in één oogopslag wat er in 2011 op 
de verschillende terreinen van participatie en 
dienstverlening is gebeurd.

U vindt het burgerjaarverslag 
op www.heemstede.nl via het 
nieuwsbericht op de homepage, 
of door de QR-code te scannen. 
Mocht u het burgerjaarverslag 
liever op papier lezen, dan kunt 
u een papieren versie ophalen 
in het raadhuis.

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.

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



rietorchis

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 
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 langs komen. 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.

Jeugdactiviteit Raadhuisplein: H12 
Zaterdag 8 september 

Legitimatieplicht bij 
de verkiezingen 

Voor kinderen van 12 jaar of ouder
Op zaterdag 8 september van 15.00 tot 19.00 uur 
organiseert het CJG Heemstede in samenwerking met 
Casca, sportverenigingen en de gemeente Heemstede 
voor jongeren een spetterend evenement,  

onder de naam H12. Het evenement vindt plaats op 
het plein voor het Raadhuis in Heemstede. Er worden 
wedstrijden gehouden en natuurlijk zijn er prijzen te 
winnen. Na afloop kan er genoten worden van een 
heerlijke barbecue. Een DJ zorgt voor de muziek.

Wat is er zoal te doen?
- Wipe Out 
- Kratten stapelen 
- Workshop en demonstratie kick boxen 
- Workshop en demonstratie streetdance 
- Panna knock out toernooi (voetbal) 
- En wie weet nog meer

Zorg dat je erbij bent dus zet het vast in je agenda!

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.

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) 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.

Orchideeën bloeien in natuuroever 
Princezand 
In juni 2012 is de rietoever langs de Ringvaart, ter 
hoogte van het gebouw Princezand, gemaaid door 
Landschap Noord-Holland. Enige jaren geleden is deze 
oever aangelegd om natuurlijk groenbeeld te krijgen. 
Om de rietkraag niet te hoog te laten worden en het 
uitzicht op het water te behouden, wordt een groot 
deel van het riet drie maal per jaar gemaaid. Een aantal 
plukken blijft staan als dekking voor watervogels 
(meerkoet), rietvogels (kleine karekiet) en insecten, 
zoals libellen en vlinders. 
Door het maaien ontstaat meer openheid en licht. 
Hierdoor ziet de oever er gevarieerd uit en neemt 
het aantal plantensoorten toe. Dit voorjaar zijn 
enkele exemplaren van de beschermde rietorchis 
(foto) gevonden. Bij het maaien zijn deze orchideeën 
uiteraard gespaard. 

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 In verband met de bouwvak zijn de 
asfalteringswerkzaamheden aan de fietspaden op de 
Javalaan verplaatst naar eind augustus 2012. 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 

Werk aan de weg

Loket Heemstede is er 
voor u!

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 transportwerkzaamheden 
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg - 
Koediefslaan - Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v. De 
werkzaamheden duren tot eind september 2012. 



Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  J.H. Weissenbruchweg 6 het vervangen van een 

houten steiger 2012.195
-  Franz Leharlaan 51 het uitbreiden van een woonhuis 

aan de voorzijde 2012.197

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

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken 
bestemmingsplan en verstoren van een monument 
(verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten)
-  Kerklaan 13 uitbreiding op de begane grond en 

verdieping aan de achterzijde van het woonhuis 
2012.200

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

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Provinciënlaan 5 het vestigen van bed&breakfast 

2012.196
     
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
 
 

Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8 het kappen van een populier 2012.193

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

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
-  Sportparklaan 6 en 10 het vestigen van 

buitenschoolse opvang in voetbalkantines 2012.199

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

Meldingen
Melding brandveilig gebruik bouwwerken
-  Zandvoortselaan 169 melding brandveilig gebruik 

Albert Heijn 2012.004

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 26 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 20 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 31 het wijzigen van de functie winkel 

kantooropslag naar afhaalstation voor goederen, 
het plaatsen van een erfafscheiding, luifel en 3 
vlaggenmasten. 2012.164

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 23 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Franz Leharlaan 51 het uitbreiden van een woonhuis 

aan de voorzijde 2012.197
-  Fresialaan 13 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak 2012.159

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26 
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’.

Bekendmaking voornemen afvalinzameling
Het College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede is voornemens alleenrechten 
te verlenen voor de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen te Heemstede aan De Meerlanden 
Holding NV te Rijsenhout.

Type alleenrecht:
Diensten, categorie 16, CPV-code 90510000

Omschrijving werk:
Het voor ca. 11.700 huishoudens verzorgen van 
de inzameling en verwerking van de diverse 
huishoudelijke afvalstoffen alsmede het verzorgen van 
een servicelijn. 
 
 

Omvang werk:
-  Het verzorgen van de inzameling en verwerking 

van huishoudelijke afvalstoffen op perceel-, 
wijk- en lokaal niveau ten behoeve van ca. 11.700 
huisaansluitingen (laagbouw en hoogbouw);

-  het verzorgen van een servicelijn tijdens 
kantoortijden, inclusief calamiteitennummer;

-  het verzorgen van een registratiesysteem voor 
klachten en/of meldingen).

Looptijd van het alleenrecht: 
De looptijd is 3 jaar (1-1-2013 t/m 31-12-2015) met een 
optie tot éénzijdige verlenging door de gemeente van 
2 jaar.
 
 

Basis alleenrecht:
Het alleenrecht wordt verleend op basis van:
- Wet milieubeheer, artikel 10.21;
-  de Afvalstoffenverordening Heemstede, artikel 6;
- richtlijn 2004/18/EG, artikel 18;
-  Besluit aanbestedingsregel voor 

overheidsopdrachten, artikel 17.
  
Inlichtingen: 
Voor nadere inlichtingen over dit voornemen kunt 
u tot 24 augustus 2012 contact opnemen met 
gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, via telefoonnummer  
(023) 548 57 84 of rvanschaik@heemstede.nl.

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.

Serviceloket Begraafplaats



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.

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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Gezonken vaartuig Zandvaart

Uitschrijvingen GBA

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben geconstateerd 
dat er een gezonken vaartuig, oranje en opblaasbaar, 
in de Zandvaart ligt ter hoogte van Esdoornkade 13. 

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik 
van openbare havens en binnenwateren is de 
gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig verplicht om onmiddellijk na het zinken 
van het vaartuig daarvan kennis te geven aan 
burgemeester en wethouders of bij afwezigheid 
van dezen aan een ambtenaar van politie. De 

gezagvoerder, reder of eigenaar dient ervoor te 
zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door 
burgemeester en wethouders te stellen termijn uit 
de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is 
verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en 
met 8 augustus 2012 de gelegenheid om te zorgen 
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel 
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze 
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, 
laten burgemeester en wethouders het vaartuig 

door middel van bestuursdwang verwijderen. Het 
vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de 
eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terug 
krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met 
de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het 
algemene telefoonnummer 06-11790454.

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 persoon per
17-07-2012 met onbekende bestemming uit te 
schrijven:

- D. Łużak, geboren 08-11-1989, Binnenweg 204

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).

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

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

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 31 het wijzigen van de functie winkel 

kantooropslag naar afhaalstation voor goederen, 
het plaatsen van een erfafscheiding, luifel en 3 
vlaggenmasten. 2012.164

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 23 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Franz Leharlaan 51 het uitbreiden van een woonhuis 

aan de voorzijde 2012.197
-  Fresialaan 13 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak 2012.159

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26 
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’.

Bekendmaking voornemen afvalinzameling
Het College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede is voornemens alleenrechten 
te verlenen voor de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen te Heemstede aan De Meerlanden 
Holding NV te Rijsenhout.

Type alleenrecht:
Diensten, categorie 16, CPV-code 90510000

Omschrijving werk:
Het voor ca. 11.700 huishoudens verzorgen van 
de inzameling en verwerking van de diverse 
huishoudelijke afvalstoffen alsmede het verzorgen van 
een servicelijn. 
 
 

Omvang werk:
-  Het verzorgen van de inzameling en verwerking 

van huishoudelijke afvalstoffen op perceel-, 
wijk- en lokaal niveau ten behoeve van ca. 11.700 
huisaansluitingen (laagbouw en hoogbouw);

-  het verzorgen van een servicelijn tijdens 
kantoortijden, inclusief calamiteitennummer;

-  het verzorgen van een registratiesysteem voor 
klachten en/of meldingen).

Looptijd van het alleenrecht: 
De looptijd is 3 jaar (1-1-2013 t/m 31-12-2015) met een 
optie tot éénzijdige verlenging door de gemeente van 
2 jaar.
 
 

Basis alleenrecht:
Het alleenrecht wordt verleend op basis van:
- Wet milieubeheer, artikel 10.21;
-  de Afvalstoffenverordening Heemstede, artikel 6;
- richtlijn 2004/18/EG, artikel 18;
-  Besluit aanbestedingsregel voor 

overheidsopdrachten, artikel 17.
  
Inlichtingen: 
Voor nadere inlichtingen over dit voornemen kunt 
u tot 24 augustus 2012 contact opnemen met 
gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, via telefoonnummer  
(023) 548 57 84 of rvanschaik@heemstede.nl.

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.

Serviceloket Begraafplaats




