
Heemstede

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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•  Overlast hondenpoep

• Verkeersbesluit

In deze HeemstedeNieuws:

Inmiddels zijn al verschillende ideeën ingediend. De een vindt een boomhut 

spannend, de ander zou graag een kabelbaan zien. Kortom het stemmen kan beginnen. 

Maar natuurlijk zijn nieuwe ideeën ook van harte welkom! Ga dus snel naar 

www.speelbosmeermond.nl en laat jouw idee achter. Zo kunnen we met elkaar van 

het natuurgebied Meermond de mooiste speelplek van Nederland maken. 

Op zondag 16 oktober 2011 vindt voor de tweede keer de Heemstede Loop plaats. De 

lopers starten en fi nishen bij het sportcomplex Groenendaal en doen onder andere 

het Groenendaalse Bos en diverse wijken van Heemstede aan. Inschrijven kan nog 

t/m maandag 10 oktober 2011!

Een speelbos 

Meermond is een nieuw natuurgebied aan 

het Spaarne, achter de gemeentewerf, 

naast de weilanden van Hageveld en tegen-

over museum Cruquius. De ingang vind je 

bij de Cruquiusweg 49. In het natuurgebied 

heb je alle ruimte om te spelen. Dat kunnen 

we nog leuker maken; met een speelbos! 

Want in een speelbos kun je in bomen klim-

men, hutten bouwen en je lekker uitleven. 

Als het speelbos klaar is, komt er een 

speciaal pad doorheen. Dit pad geeft uitleg 

over het milieu en de omgeving. Zo leer je 

spelenderwijs de geheimen van de natuur 

kennen.

Meedenken?

Spelen in de natuur vindt de gemeente 

Heemstede belangrijk. Om dat zo goed 

mogelijk te doen hebben we jouw hulp 

nodig. Wat zou je graag willen doen in het 

speelbos? Hoe moet het eruit zien? Dat 

De Heemstede Loop begint om 11.00 uur 

met de ‘Familyrun’ over 1,5 km, waaraan 

speciaal voor de Heemsteedse scholen 

een prestigieuze scholenbokaal is gekop-

peld. Deze bokaal is opgezet om de 

Heemsteedse scholen in een competitieve 

manier te laten strijden om het 

“Kampioenschap” van Heemstede. Om 

12.00 uur start de 5 km en vanaf 13.00 uur 

zullen de lopers van de 10 km de strijd aan 

gaan met de klok. De exacte route vindt u 

op www.heemstedeloop.nl.

Goede Doelen ondersteunen 

Heemstede Loop en andersom

Bij voorinschrijving kunnen deelnemers 

een bijdrage doneren aan twee goede 

Heb jij al een idee ingediend 

voor speelbos Meermond?

Heemstede Loop 2011

kunnen we met elkaar bedenken. Heb je 

een goed idee? Laat dit achter op de nieuwe 

site www.speelbosmeermond.nl. Iedereen 

mag meedenken, ook je ouders, de buren, 

vriendjes en vriendinnetjes. Zij kunnen ook 

weer op jouw idee stemmen. Tijdens een bij-

eenkomst op de gemeentewerf kun je je 

idee presenteren en het gebied verkennen. 

Voor deze bijeenkomst wordt nog een 

datum bekend gemaakt op speelbosmeer-

mond.nl. Uiteindelijk worden de beste 

ideeën uitgevoerd, en is Heemstede een 

geweldig speelbos rijker!

Gebruik de QR code 

om direct met je 

smartphone naar 

Speelbos Meermond 

te gaan.

doelen: de Hartstichting(landelijk) en De 

Hartekamp Groep (regionaal). 

De TIGRA bedrijvenloop wordt voor de 

tweede keer georganiseerd in de ruimte 

van TIGRA & LifeFit in Heemstede. Deze 

unieke locatie gelegen aan de start/fi nish 

biedt voor de bedrijvenloop deelnemers de 

mogelijkheid gebruik te maken van de vele 

faciliteiten van TIGRA in combinatie met 

alle extra service en voordelen van deel-

name aan de TIGRA bedrijvenloop.

Voor meer informatie en inschrijven over 

de Heemstede Loop van 16 oktober kijk 

op: www.heemstedeloop.nl
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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. Graag brengen we dit 

onderwerp nogmaals onder de aandacht.

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 hondenpoepzakje 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 natuurlijk 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 regel-

matig met hun handen aan hun mond. 

Wanneer zij in aanraking komen met honden-

poep, kunnen zij besmet raken met de 

hondenspoelworm. Een infectie met de 

hondenspoelworm kan leiden tot griepachtige 

klachten en in ernstige gevallen tot hersen-

vlies- of oogontsteking. Om deze reden is in 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

vastgelegd dat openbare kinderspeelplaatsen 

verboden terrein zijn voor honden.

Aanlijnplicht

Loslopende honden kunnen de verkeers-

veiligheid in gevaar brengen. Ook zijn som-

mige 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 opruimen.

Losloopgebieden

Honden moeten natuurlijk genoeg beweging 

krijgen. Daarom heeft de gemeente twee 

plaatsen aangewezen waar honden niet aan 

de lijn hoeven. De zogenaamde losloop-

gebieden in Heemstede zijn:

In het wandelbos Groenendaal ten noor-

den 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. 

Hondenverbod

Op de volgende openbare plaatsen zijn 

honden niet toegestaan:

het gedeelte van het wandelbos 

Groenendaal dat ten zuiden van de 

Sparrenlaan en de Bosbeeklaan ligt, 

met uitzondering van het als zodanig 

gemarkeerde voetpad vanaf de ingang 

bij Meer en Berg tot aan de 

Bosbeeklaan;

het weiland, gelegen ten zuiden van de 

Van Merlenvaart, ten westen van de 

Vrijheidsdreef en ten noorden en noord-

westen van de Lelievijver, met uitzonde-

ring van het als zodanig gemarkeerde 

voetpad dat loopt over dit weiland langs 

de van Merlenvaart, waarvan de ingang 

gelegen is aan de Vrijheidsdreef, uit-

komende op de Torenlaan;

het park bij “Het Oude Slot”;

Park Meermond en het recreatiepad dat 

loopt vanaf “Het Oude Slot” langs de 

Ringvaart richting het noorden langs het 

Spaarne en daarna afbuigend richting 

Hageveld tot aan de Nijverheidsweg. 

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 56 30.

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

Verkeersbesluit

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Timorstraat 24 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. 

      (verzonden 5 augustus 2011).

 

Het besluit ligt vanaf 11 augustus 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. 

Wijziging Aanwijzingsbesluit 
Algemene Plaatselijke Verordening

Bij besluit van 2 augustus 2011 heeft het college besloten tot wijziging van het 

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening. De wijziging houdt de aanwijzing in 

van Park Meermond en het toegangspad dat begint op de parallelweg van de Cruquiusweg, 

als plaats waar het verboden is honden te laten verblijven of te laten lopen. 

Deze aanwijzing treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 25 juni 2010 (opening 

Park Meermond).

Dit gewijzigde Aanwijzingsbesluit APV ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeen-

tehuis. Het aanwijzingsbesluit is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 

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

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

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

P.C.Hooftkade 1 het verhogen van de nok van het woonhuis 2011.221

 en plaatsen 2 dakkapellen op het

 westgeveldakvlak en 1 dakkapel op

 het oostgeveldakvlak

 ontvangen 31 juli 2011

Alletta Jacobslaan 1 het plaatsen van een dakkapel op 2011.223

 het voorgeveldakvlak

 ontvangen 2 augustus 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Johan Wagenaarlaan 1 het plaatsen van een geluidswal 2011.222

 ontvangen 1 augustus 2011

Herenweg 49C een gevelwijziging van een bedrijfspand 2011.214

 ontvangen 25 juli 2011

  

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Binnenweg 6A het kappen van een ceder 2011.219

 ontvangen 28 juli 2011

Herenweg 79 het kappen van 1 den en 2 berken 2011.220

 ontvangen 1 augustus 2011

Herenweg 180 het kappen van een berk en een esdoorn 2011.217

 ontvangen 27 juli 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Erasmuslaan 2 het verwijderen van asbesthoudende materialen 2011.215

 ontvangen 25 juli 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 11 augustus 2011 van maandag tot en met don-

derdag 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). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 6 weken tot een termijn van 32 weken:

Adriaan van Ostadeplein het plaatsen van een bloemenkiosk 2011.188 

 ontvangen 27 juni 2011

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan en brandveilig gebruik

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan en brandveilig gebruik te verlenen:

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 overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Sportparklaan 6 het oprichten van een buitenschoolse WABO-  

 opvang 2011.145

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 11 augustus 2011 gedurende 6 weken 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 aan het Raadhuisplein 1. 

Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan 

de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Korhoenlaan 53 het plaatsen van een WMO unit vanwege 2011.187 

 medische noodzaak

 ontvangen 24 juni 2011 

Het verzoek ligt vanaf 11 augustus 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met don-

derdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 5 augustus 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Raadhuisstraat 90 het verbouwen van een winkel/woning 2011.169

Omgevingsvergunning voor slopen 

Ir. Lelylaan 53 het verwijderen van asbest 2011.210

Verleende gewijzigde reguliere bouwvergunning 1e fase 

(verzonden 5 augustus 2011)

Burgemeester van  het bouwen van een zorgcomplex 2009.255/

Lennepweg 35 “het Overbos” 3770

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 11 augustus 2011 van maandag tot en met donder-

dag 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 in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 22 september 2011 

worden ingediend. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase 

(verzonden 5 augustus 2011)

Burgemeester van  het bouwen van een zorgcomplex 2099.255/

Lennepweg 35 “het Overbos” 3770

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  11 augustus 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.
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Gezonken vaartuig Houtvaart Uitschrijvingen GBA

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente 

hebben geconstateerd dat het volgende vaartuig is gezonken:

een roeiboot in de Houtvaart t.h.v. Vondelkade 32. 

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 ver-

wijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaar van dit vaartuig krijgt tot en met 24 augustus 2011 de gelegenheid om te 

zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaar-

tuig binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders het vaartuig door middel van bestuursdwang laten 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, telefoonnummer (023) 548 56 30.

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 ver-

huizing 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 on-

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (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 05-08-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

C.J.V. Stroobach, geboren 06-10-1986, Jacques Perklaan 6

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.

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.

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl




