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Veiligheidsmonitor 2011:

Gunstige resultaten voor de gemeente Heemstede

In deze uitgave:
- Werk aan de weg
- Legitimatieplicht
bij verkiezingen
- Telefoonnummer: 14 023

Handige app voor
bekendmakingen
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

De gemeente Heemstede heeft in 2011
met andere gemeenten in de regio een
veiligheidsonderzoek laten uitvoeren
onder de Heemsteedse bevolking: de
‘veiligheidsmonitor’. Doel van het onderzoek
is inzicht te krijgen in de vraag hoe veilig en
leefbaar de inwoners hun woonomgeving
ervaren en hoe dit gevoel zich heeft
ontwikkeld in vergelijking met twee jaar
eerder, toen hetzelfde onderzoek voor het
laatst werd gehouden in Heemstede. Uit het
onderzoeksrapport blijkt dat de resultaten
gunstig zijn, net als in 2009.

Heemstede onderscheidt zich
verder van de regio door relatief
weinig respectloos gedrag in de
openbare ruimte. Ondanks het
gunstige beeld blijven er altijd
punten die voor verbetering
vatbaar zijn.
Deze worden opgepakt bij het
bepalen en aanpassen van het
integraal veiligheidsbeleid en het
opstellen van de lokale prioriteiten
in het jaarplan van de politie.

Heemstede scoort op veel punten hoger dan het
gemiddelde beeld voor Nederland voor wat betreft
de ervaren leefbaarheid van buurten. De aard van
de ervaren buurtproblemen komt overeen met het
landelijke beeld. De positieve cijfers voor leefbaarheid
en buurtproblemen vertalen zich ook in betrekkelijk
gunstige cijfers over onveiligheidsgevoelens.

Meer informatie en het volledige onderzoeksrapport
kunt u lezen via www.heemstede.nl.
Heeft u vragen over dit onderzoek? Informeer bij
Dick Nieuweboer van de gemeente,
via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl of
telefoonnummer (023) 548 57 45.

Informatie

Fontein ‘Valkenburgerpoort’ op de
Valkenburgerlaan opgeknapt
De fontein ‘Valkenburgerpoort’ van kunstenaar Karola
Veldkamp is opgeknapt en vanaf deze week weer in
al haar glorie op de rotonde bij het Valkenburgerplein
te zien. Er was schade ontstaan aan de buitenkant

van het bassin (losliggende marmeren tegels en
beschadigingen aan de rode keramische tegels). Reden
voor de gemeente Heemstede om de kunstenaar de
opdracht te geven de fontein op te knappen.

Legitimatieplicht bij
de verkiezingen

Telefoonnummer: 14 023
Alle gemeenten binnen het netnummergebied 023
zijn te bereiken via telefoonnummer 14 023. U wordt
gevraagd de naam in te spreken van de gemeente
waarvoor u belt. Vervolgens helpt de juiste gemeente
u verder. 14 023 is een makkelijk te onthouden
telefoonnummer en u krijgt snel antwoord op uw
vraag. Een telefoontje is tenslotte vaak de makkelijkste
en snelste manier om even persoonlijk contact te
hebben met de gemeente.

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.

Werk aan de weg

Handige app voor laatste bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte
blijven van ontwikkelingen in uw buurt?
Weten dat er een verbouwing in uw straat
aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw
gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden?
Vooraf zien dat er reclameborden of
dakkapellen zijn gepland?
Met de Omgevingsalert app kunt
snel op de hoogte blijven van de
laatste bekendmakingen.
Ga naar www.omgevingsalert.nl
voor meer informatie of download de app
voor uw smartphone direct in de AppStore
(Apple) of GooglePlay (Android).

Uiteraard kunt u op de vertrouwde manier ook nog
op de hoogte blijven van de laatste bekendmakingen
via HeemstedeNieuws, wekelijks op de achterzijde van
de Heemsteder en online op via www.heemstede.nl/
bekendmakingen.

Scan de QR-code en ga direct naar
het nieuwsbericht over aanmelden
bekendmakingen.

Geen smartphone?
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.
Prinsenlaan Van 3 september tot en met half
oktober 2012 worden op de Prinsenlaan diverse
werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van een
30 km-zone. Details over wegafsluitingen volgen.
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.

U kunt zich ook via de zoekdienst van
www.overheid.nl aanmelden. Met deze
e-mailservice kunt u de bekendmakingen
nu ook automatisch via e-mail ontvangen.

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

Gratis het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Aanwijzing fiscalist/parkeercontroleur
Bij besluit van 23 juli 2012 is namens het college
besloten de heer A.P. Bontenbal met terugwerkende
kracht vanaf 9 juli 2012 aan te wijzen als onbezoldigd

gemeenteambtenaar en als fiscalist/parkeercontroleur
om bevoegd naheffingsaanslagen op te kunnen
leggen.

Deze aanwijzing ligt tot en met 24 oktober 2012 ter
inzage op het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Timorstraat 8 voor het wijzigen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak in een pui met een klein
balkonnetje 2012.202
ontvangen 21 juli 2012
- Binnenweg 98 het aanpassen van de entree en
een wijziging in de achtergevel op Binnenweg 98
2012.204
ontvangen 19 juli 2012
Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen
- Binnenweg 205-207 het verwijderen van een
draagmuur, vervangen van de entreepui en plaatsen
reclame 2012.201
ontvangen 17 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Rectificatie omgevingsvergunning voor bouwen
- Verkeerde huisnummer:
Zandvoorstelaan 25a het verbouwen van een
berging tot woonhuis 2012.190

- Goede huisnummer:
Zandvoortselaan 25 het verbouwen van een berging
tot woonhuis 2012.190

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 25 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- J. Verhulstlaan 17 het kappen van een katalpa
2012.148

Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning

(verzonden 1 augustus 2012)
Op 7 mei 2012 heeft de gemeente Heemstede
onderstaande aanvraag omgevingsvergunning
ontvangen voor de activiteiten bouwen en afwijken
bestemmingsplan:
- Prinsenlaan 48 het plaatsen van erfafscheiding,
carport en een tuinhuis 2012.137

Verleende omgevingsvergunningen

De gemeente Heemstede heeft niet binnen de
gestelde termijn van 8 weken (na ontvangst) op
de aanvraag omgevingsvergunning een besluit
genomen. Hiermee is aanvraag omgevingsvergunning
van rechtswege verleend.

Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8 het kappen van een populier 2012.193
- Ter hoogte van Cruquiusweg 88 en 92,
Offenbachlaan naast nr. 16, Vrijheidsdreef, ter hoogte
van Overboslaan 32, Dr. J. Thorbeckelaan naast nr. 67
en in het Groenendaalse bos: Torenlaan, Kastanjelaan
bij Torenlaan, Vrijheidsdreef bij ingang bos, achter
vrijheidsbeeld en Burg. Van Rappardlaan het kappen
van 16 bomen in de openbare ruimte 2012.188
- Prinsenlaan 15 het kappen van een ceder 2012.185

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 2
augustus 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’.

(verzonden 27 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Borneostraat 28 het vergroten van een dakkapel op
het zijgeveldakvlak

Verzonden Meldingen Brandveiliggebruik
Akkoord melding brandveilig gebruik
- Zandvoortselaan 169 melding brandveiliggebruik
Albert Heijn 2012.004

Tegen de mededeling van het college dat het akkoord
gaat met de melding brandveilig gebruik is geen
bezwaar mogelijk.

Nieuw Intern Controle Plan
Bij besluit van 24 juli 2012 heeft het college het
Intern Controle Plan 2012 gemeente Heemstede
vastgesteld. Het Intern Controle Plan treedt met
ingang van 1 januari 2012 met terugwerkende kracht

in werking. Het Intern Controle Plan 2011 vervalt met
terugwerkende kracht per dezelfde datum.
De regeling ligt tot en met 24 oktober 2012 ter
inzage op het gemeentehuis. De regeling is na de

inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

- M.L. van Wooning, geboren 13-04-1994, Franz
Lehárlaan 110

hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon 14 023).

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende persoon per
20-07-2012 met onbekende bestemming uit te
schrijven:

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

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Op wal gelegd vaartuig Dr. Schaepmanlaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een vaartuig
met blauwe bovenzijde op de wal aangetroffen langs
de Ringvaart ter hoogte van Dr. Schaepmanlaan 13.
Het is verboden zonder vergunning van het college
een vaartuig op de wal te leggen (artikel 19 van de
Verordening op het gebruik van openbare havens en
binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot
en met 15 augustus 2012 de gelegenheid om zijn
vaartuig van de wal te verwijderen. Indien het vaartuig
na deze termijn nog steeds op de wal ligt, wordt
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een
periode van 13 weken opgeslagen.

Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten.
Voor vragen kan contact worden opgenomen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer 14 023.

Gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een gezonken
vaartuig aangetroffen in het Zuider Buiten Spaarne ter
hoogte van Marisplein 1.
De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het
college of de politie én er voor te zorgen het gezonken
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn

uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en
met 15 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,
wordt het vaartuig in opdracht van het college gelicht

(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Voor vragen kan contact worden opgenomen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer 14 023.

hierop reageren door contact op te nemen met de
BezwaarPubliekszaken
maken of uw mening/zienswijze
kenbaarHeemstede
maken
afdeling
van de gemeente
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon 14 023).
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.

MELDpunt

Vuil op straat?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Kapot speeltoestel?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

