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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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•  Aanmelden JeugdSportPas

• Overlast hondenpoep

In deze HeemstedeNieuws:

Gaby Wintraecken deed afgelopen juni mee aan een prijsvraag in de 

Duurzaamheidskrant van Heemstede. Ze won door haar deelname een fl oatsessie bij 

Blitz Welness. Donderdag 26 juli jl. overhandigde eigenaar Leendert Koppenol haar 

de prijs.

In de maanden augustus en september 

exposeren drie kunstenaars en een 

kunstenaarsvereniging hun werken in het 

Raadhuis van Heemstede. U bent van 

harte welkom de werken te bekijken.

“Ik was altijd al bezig met duurzaamheid, 

maar dan meer in de uitvoering ervan. De 

‘techniek’ erachter zeg maar, daar was ik 

niet zo mee bekend. Om de antwoorden op 

de vragen uit de puzzel te kunnen achter-

halen, moest ik de krant helemaal door-

lezen. Daar heb ik uiteindelijk veel van 

Liesbeth van Welbergen

Na 25 jaar schilderen in diverse 

technieken, is de kunstenaar Liesbeth van 

Welbergen sinds 2003 verslingerd geraakt 

aan beeldhouwen. Bij het doen van een 

workshop Speksteen bij Frederika de Vries 

werd Liesbeth van Welbergen gefascineerd 

door de steen en wat daar allemaal uit 

tevoorschijn kwam. Sindsdien doet zij weinig 

anders meer dan beeldhouwen. Nu vooral in 

hardere steensoorten zoals albast, serpen-

tijn, marmer en soms nog wel in speksteen. 

Haar werk is veelal intuïtief, abstract maar de 

laatste tijd ook fi guratief door het maken van 

torso’s, zowel mannelijk als vrouwelijk. Haar 

werken zijn nog tot en met 30 september 

2011 in de centrale hal te zien.

Expositie “Zomerzotheid” van 

Monique van den Boogaard 

Onder de naam “Zomerzotheid” zullen in de 

centrale hal vanaf 1 augustus t/m 30 

september 2011 schilderijen te zien zijn van 

Monique van den Boogaard. Zij schildert 

met acryl op papier. Ook gebruikt zij 

veertjes, bloemen en blaadjes uit de tuin. 

Haar schilderijen noemt zij zelf “gevoels-

landschappen”. Zij legt er haar gevoel in 

van dat moment in, terwijl de toeschouwer 

iets van zichzelf zou kunnen herkennen. De 

titels van haar werk maken nieuwsgierig. 

Expositie “Mens en Dier” van 

Leonie Palsma

Gedurende de maand augustus 2011 is 

een selectie van werken van Leonie 

Palsma te zien met de Titel “Mens en dier”. 

Door middel van verschillende vormen van 

een hondenriem wordt de relatie tussen 

mens en dier weergegeven.  

Geen inloopochtend burgemeester
In de maanden augustus en september is er geen inloopochtend bij de burgemeester. 

U bent van harte welkom in oktober weer bij de inloopochtend aanwezig te zijn. 

De eerstvolgende datum is op de eerste vrijdag van de maand op 7 oktober 2011.

Floatsessie voor

prijswinnaar 

Duurzaamheidskrant 

Exposities in raadhuis 
Heemstede

opgestoken. Je bent je nog meer 

bewust van waarom je het doet. En dat 

ik er een prijs mee heb gewonnen is 

natuurlijk mooi meegenomen!”, aldus 

Gaby.

Samenwerken aan 

Duurzaamheid

De duurzaamheidskrant geeft met 

concrete voorbeelden een uitgebreid 

beeld hoe burgers en bedrijven met 

duurzaamheid en energiebesparing 

omgaan. De gemeente werkt samen 

met inwoners, bedrijven, verenigingen 

aan een schone en veilige leef-

omgeving waar een duurzame ont-

wikkeling van de lokale samenleving 

centraal staat. Zowel voor het opstel-

len van het beleid als de uitvoering 

ervan.  

Wilt u de krant nog 

eens inzien? 

Ga naar Heemstede.nl 

en kijk onder tips of 

gebruik de QR code 

voor uw smartphone.

vervolg op pag. 2

Zomerzotheid
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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 aandacht te brengen.

Burgers en gemeente zijn samen verant-

woordelijk voor het schoonhouden van 

Heemstede. Daarbij hoort ook het ver-

wijderen van hondenpoep. Als honden-

bezitter is het ook verplicht de poep op te 

ruimen. Het opruimen van hondenpoep 

kan bijvoorbeeld met een hondenpoep-

zakje of een plastic zak gedaan worden. 

Zo kunt u de poep hygiënisch en snel van 

de grond verwijderen. Het zakje kunt u in 

één van de vele hondenpoepbakken of in 

een gewone afvalbak gooien, maar natuur-

lijk ook thuis in de afvalbak.

Gezondheidsrisico’s

Hondenpoep is niet alleen vies en onhygië-

nisch, maar vormt ook een risico voor de 

gezondheid. 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 geval-

len tot hersenvlies- of oogontsteking. Om 

deze reden is in de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) vastgelegd dat open-

bare kinderspeelplaatsen verboden terrein 

zijn voor honden.

Aanlijnplicht

Loslopende honden kunnen de verkeers-

veiligheid in gevaar brengen. Ook zijn 

sommige kinderen en volwassenen bang 

voor loslopende honden. Uw hond moet 

daarom op straat aangelijnd zijn. Behalve 

dat dit veiliger is voor uw hond, ziet u ook 

waar hij zijn behoefte doet. Het is dus 

tegelijk een belangrijke hulp bij het oprui-

men.

Losloopgebieden

Honden moeten natuurlijk genoeg 

beweging krijgen. Daarom heeft de 

gemeente twee plaatsen aangewezen 

waar honden niet aan de lijn hoeven. De 

zogenaamde losloopgebieden in 

Heemstede zijn:

In het wandelbos Groenendaal ten 

noorden van de Sparrenlaan; 

Het wandelpad langs het Heemsteeds 

Kanaal en het Spaarne vanaf de 

Mozartkade tot aan de Jan van 

Gilselaan. 

Handhaving

In de gemeente Heemstede zijn hand-

havers aangesteld, die toezien op naleving 

van de regels van het hondenbeleid. Zij 

kunnen hondenbezitters aanspreken die 

zich niet aan de regels houden. Als u uw 

hond uitlaat, dan bent u verplicht een 

opruimmiddel bij u te hebben. 

Meer informatie?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over 

de uitvoering van het hondenbeleid, neem 

dan contact op met het bureau Handhaving 

via telefoonnummer (023) 548 57 39. 

Ziet u een overvolle of defecte honden-

poep- of afvalbak, geef dit dan door aan 

het Meldpunt Overlast via telefoonnummer 

(023) 548 57 62.

Overlast hondenpoep

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan

Van 8 tot en met 31 augustus wordt op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan een nieuwe 

verkeersregelinstallatie aangelegd. De werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in avond- 

en nachturen. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

  Werk aan de weg

Aanmelden JeugdSportPas 

voor kinderen uit groep 5 t/m 8
Sportservice Heemstede-Zandvoort is al druk bezig met de voorbereidingen voor de 

JeugdSportPas voor het schooljaar 2011-2012. Verenigingen uit Heemstede en 

Zandvoort hebben hun cursusaanbod aangemeld via de website www.sportservice-

heemstedezandvoort.nl.

Inmiddels is de inschrijving geopend voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Kinderen kunnen op 

de website van Sportservice Heemstede-Zandvoort kiezen voor gemeente Heemstede, 

inloggen, en hun keuze maken. Een sportcursus bestaat uit vier lessen. Kinderen kunnen 

voor 5 euro deze vier lessen bijwonen. Enkele bijzondere sporten zijn iets duurder.

Bewegen in Heemstede

In Heemstede wordt gestart met hardlopen, scouting en reddingszwemmen. In de winter-

maanden kan er geschaatst worden, maar meedoen aan taekwondo en tafeltennis is ook 

mogelijk. In 2012 kunnen de kinderen onder andere meedoen aan judo, karate, skiën, 

snowboarden, roeien en honk- en softbal.

De JeugdSportPas

Het sportstimuleringsproject ‘JeugdSportPas’ wordt gefi nancierd door de gemeenten 

Heemstede en Zandvoort om kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs tegen een 

lage prijs kennis te laten maken met diverse takken van sport. De JeugdSportPas wordt in 

beide gemeenten uitgevoerd door Sportservice Heemstede-Zandvoort. Zij betrekken bij de 

uitvoering daar waar mogelijk de plaatselijke sportverenigingen. Ook de basisscholen zijn 

betrokken bij het project. De vakdocenten lichamelijke opvoeding geven waar mogelijk een 

introductieles van een aantal sporten en stimuleren de kinderen om in te schrijven.

Voor meer informatie over de JeugdSportPas in Heemstede kunt u contact opnemen met 

Steffen van der Pol. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (023) 574 01 16 of mail naar 

jspheza@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Zomerexpositie KZOD

Ook dit jaar is de kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel (KZOD) bereid gevonden een 

zomerexpositie in de Burgerzaal te organiseren. Tijdens deze expositie zijn schilderijen te zien 

van voornamelijk Heemsteedse leden van KZOD. Deze expositie duurt tot en met 2 september 

2011. 

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom de exposities te komen 

bewonderen.

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 downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden 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 begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 37 het v erv angen v an de entreepui v an de winkel 2011.206

 ontv angen 19 juli 2011

Kraanv ogellaan 31 de buitenkant v an de garage v eranderen 2011.207

 v an hout naar steen

 ontv angen  24 juli 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor  bouwen en afwijken bestemmingsplan

Maaslaan 20 het plaatsen v an een dakkapel op het 2011.208 

 v oor- en achtergev eldakvl ak en wijzigen v oorgev el

 ontv angen 20 juli 2011

Von Brücken Focklaan 33 het bouwen v an een carport en een erker 2011.205

 ontv angen 19 juli 2011

     

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor kappen

t.h.v . tankstation, het kappen v an een iep 2011.204

Cruquiusweg 1 ontv angen 18 juli 2011

W. Denijslaan 35 het kappen v an een ceder 2011.209

 ontv angen 19 juli 2011

Glipper Dreef 171 het kappen v an een naaldboom 2011.213

 ontv angen 13 juli 2011

Crayenestersingel 23 het kappen v an 2 zeedennen 2011.212

 ontv angen 13 juli 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor slopen

Ir. Lelylaan 53 het v erwijderen v an asbest 2011.210 

 ontv angen 21 juli 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf 4 augustus 2011 v an maandag tot en met don-

derdag v an  08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader v an de Wet algemene bepalingen omgevi ngsrecht hebben wij besloten v oor de 

v olgende aanvr agen de beslistermijn te v erlengen met een termijn v an 6 weken:

Johannes Verhulstlaan 3 het uitbreiden v an een woonhuis 2011.191

 ontv angen 28 juni 2011

Korhoenlaan 53 het plaatsen v an een wmo unit v anwege 2011.187

 medische noodzaak 

 ontv angen 24 juni 2011 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 29 juli 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Glipperweg, het bouwen v an 3 toegangspoorten 2011.183

landgoed “de Ov erplaats”

Uitschrijvi ngen GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat v erhuizen moet u dit ook doorgev en aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 

goed, maar soms wordt dit v ergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, waarbij 

de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte v an de v erhuizing 

gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 

te traceren is, besluit het college v an burgemeester en wethouders deze persoon “met on-

bekende bestemming” uit te schrijv en uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegev ens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat in-

geschrev en. De gev olgen hierv an zijn dat er bijv oorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 

de woongemeente aangev raagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden v an v erschillende ov erheidsv oorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW 

gekort. Het is daarom v an groot belang dat alsnog aangifte v an een v erhuizing gedaan wordt.

Het college v an burgemeester en wethouders heeft het v oornemen om de v olgende 

persoon per 27-07-2011 met onbekende bestemming uit te schrijv en:

E.C. de Vries, geboren 27-09-1988, Dr. J.R. Thorbeckelaan 72

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing v an 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

v an de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 een 

aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse aanv ragen 

omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn aangev raagd en dus v olgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v ergunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Omgevingsvergunning voor kappen

t.h.v . tankstation, het kappen v an een iep 2011 .204

Cruquiusweg 1

Korhoenlaan 40 het kappen v an een berk 2011.202

Sportparklaan 3 het kappen v an 3 coniferen 2011.201

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf  4 augustus 2011 v an maandag tot en 

met donderdag v an 08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Huisnummering (verzonden 25 juli 2011)

Het college v an burgemeester en wethouders heeft d.d. 27 juni 2011 besloten om aan een 

woning op de Valkenburgerlaan op de tweede v erdieping het huisnummer Valkenburgerlaan 

58A te gev en.

2e v erdieping : Valkenburgerlaan 58A

1e v erdieping : Valkenburgerlaan 58

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

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.
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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.

Op donderdag 11 augustus 2011 gaat de 

gemeente de fi etswrakken verwijderen die 

zijn geplaatst aan:

de Pelikaanlaan ter hoogte van huis-

nummer 111 en 

de Zandvoortselaan ter hoogte van 

huisnummer 71. 

Het gaat bij beide locaties om fi etsen die 

een of meerdere lekke banden hebben of 

waarbij een wiel ontbreekt.

Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen 

aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk 

meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. 

Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 

Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 

5:5 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) is het verboden een 

voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en tevens in een ken-

nelijk verwaarloosde toestand verkeert op 

de openbare weg te parkeren (voertuig-

wrak). 

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 

13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te 

Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun 

fi etswrak terugkrijgen tegen betaling van 

de kosten die gemaakt zijn voor de verwij-

dering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen 

met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Verwijdering fi etswrakken 
Pelikaanlaan en Zandvoortselaan Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 1 augus-

tus 2011 de gastouderopvang C.U. Richard te Heemstede met uniek registratienummer 

213183572 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

Registratie Kinderopvang

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




