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Informatie van de gemeente Heemstede, 8 augustus 2012

Verkiezingen voor de Tweede Kamer
Op 12 september zijn de verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Alle praktische informatie over de verkiezingen,
zoals waar u kunt stemmen, wat u moet
meenemen (legitimatiebewijs!) en wat u
doet als u iemand anders wil machtigen
voor u te stemmen vindt u op
www.heemstede.nl > Politiek en
organisatie > Verkiezingen 2012.

In deze uitgave:
- Werk aan de weg
- Bekendmakingen

24 uur per dag,
7 dagen per week,
365 dagen per jaar

Iemand voordragen voor een lintje?
Doe het (ruim) voor 1 september
Het is elk jaar weer een belevenis:
de lintjesregen op de dag vóór
Koninginnedag. Zo’n Koninklijke
onderscheiding is een unieke
blijk van waardering voor mensen
die zich al lang inzetten voor de
samenleving. Kent u iemand die
volgens u in aanmerking komt voor een
lintje? De gemeente Heemstede nodigt u
van harte uit deze kandidaat voor te dragen.

Maar doe het op tijd. Uw voordracht
moet uiterlijk vóór 1 september
binnen zijn bij de gemeente. Wij
adviseren u echter de aanvraag vóór
deze deadline op te sturen. Dan is
er namelijk nog tijd om eventuele
ontbrekende gegevens alsnog op
te vragen en zo de kans op toekenning van
een lintje te vergroten.

www.heemstede.nl

Adresgegevens en openingstijden

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

H12: spetterend evenement voor jongeren
Zaterdag 8 september op Raadhuisplein
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!
00 maand 2012

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
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Werk aan de weg Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

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.

Loket Heemstede is er
voor u!

Omgevingsvergunning voor bouwen
- César Franklaan 32 het plaatsen van 2 dakkapellen op
het achterdakvlak 2012.207
ontvangen 26 juli 2012
- Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.212
ontvangen 27 juli 2012
- Zandvoortselaan 178 het uitbreiden van het dak
2012.211
ontvangen 26 juli 2012
- Timorstraat 8 het wijzigen van een dakkapel op het
achterdakvlak in een pui met een klein balkonnetje
2012.202
ontvangen 21 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan (reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 139 het verbouwen van een
kantoor tot restaurant 2012.209
ontvangen 23 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan (uitgebreide procedure)
- Kadijk 38 het plaatsen van een kas 2012.203
ontvangen 20 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Kees van Lentsingel 15 het kappen van een den
2012.213
ontvangen 30 juli 2012
- Bosboom Toussaintlaan 35 het kappen van
2 esdoorns 2012.205
ontvangen 23 juli 2012

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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 langskomen. 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.

- Binnenweg 206 het kappen van een gouden regen
2012.206
ontvangen 26 juli 2012
- Valkenburgerlaan 42 het kappen van een zeeden en
een cypresse 2012.208
ontvangen 26 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 2 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Lorentzlaan 16 het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak 2012.184
- J. Vermeerstraat 8 het vergroten van een dakkapel op
voor- en achterdakvlak 2012.158
- Vondelkade 5 het doorbreken van een wand
2012.191
- L. van Wijkplein 8 het wijzigen van de voorgevel
2012.183
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Paulus Potterlaan 12 het uitbreiden van een
woonhuis 2012.173
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een kelder
en uitbreiden van een woonhuis 2012.177
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
9 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’.

Aanwijzing fiscalist/parkeercontroleur en
toezichthouder met opsporingsbevoegdheid
Bij besluit van 31 juli 2012 is namens het college
besloten de heer A.A. Morcus met terugwerkende
kracht vanaf 25 juli 2012 aan te wijzen als onbezoldigd
gemeenteambtenaar en als fiscalist/parkeercontroleur
om bevoegd naheffingsaanslagen op te kunnen

leggen en tevens als toezichthouder met
opsporingsbevoegdheid.
Deze aanwijzing ligt tot en met 31 oktober 2012 ter
inzage op het gemeentehuis.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
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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Regeling interne wervingsprocedure
gemeenten
Bloemendaal en Heemstede
Vuil op straat?

MELDpunt

Meld gevaar, schade op straat ofDeoverlast
viamet terugwerkende kracht met
Regeling treedt
ingang van 1 augustus 2012 in werking.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
De Regeling ligt tot en met 31 oktober 2012 ter inzage

Bij besluit van 30 juli 2012 heeft de gemeentesecretaris
namens het college de Regeling interne wervingsprocedure gemeenten Bloemendaal en Heemstede
vastgesteld.

Overlast

De Regeling is na de inwerkingtreding ook digitaal
te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’.

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

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 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

Kapot speeltoestel?

zienswijzen
heeft ingediend of wanneer u niet verweten
MELD
punt
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Overlast
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
Meer weten?
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Neem contact op met de gemeente,

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

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

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
van
de van
gemeente
548moet
57zo62
de reden
beroep. Bij het(023)
beroepschrift
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

MELDpunt

Overhangend groen?

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

Whisky & Rum aan Zee
gaat voor een record

Bootvredebreuk

Tentoonstelling
MELD
Van
Dakpunt
tot DakOverlast
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Beste White Rum, Best Golden val is verdeeld in sessies van vier de omgeving hebben speciale een serie beeldverhalen opgeleRum en Best Premium Rum. De uur. Sessie 1 duurt van 13.30 tot whisky- en rumdiners samenge- verd waarin ieder zijn eigen geuitreiking wordt verzorgd door 17.30 uur en sessie 2 van 19.00 steld. Meer weten? Kijk op www. voel over verhuizen en zwerven
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heid, beschutting, en thuis voe-

Straatverlichting defect?

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

