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Workshop ‘Leren luisteren’ op 5 september
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben
2 en ik zeg nee!” wel. Vrijwel alle ouders
doorlopen de fase waarop hun kind(eren) niet
luisteren. Het is normaal dat kinderen grenzen
uitproberen, maar ze moeten ook leren om
te gehoorzamen. Tijdens de workshop komt
aan bod waarom kinderen niet doen wat hen
gezegd wordt, hoe u kunt omgaan met lastig
gedrag zoals niet luisteren, hoe we grenzen
kunnen stellen en kinderen op een positieve
manier leren mee te werken.
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De workshop leren luisteren duurt twee uur. Het is een
interactieve bijeenkomst voor een groep van ongeveer
12 ouders. De presentatie van de workshopleider
wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen met
andere deelnemers. U krijgt een eigen werkboek met
achtergrondinformatie over het thema en oefeningen.
Aan het eind van de workshop heeft u een eigen
opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen thuis in de
praktijk kunt toepassen.

Heeft u interesse voor deze workshop?

Veranderingen in de
bijstand voor gezinnen.
Hoe zit dat?

Meld u zich dan aan via e-mail: cjg@heemstede.nl of
bel naar (023) 529 19 14. De workshop vindt plaats op
woensdag 5 september van 19.30 tot 21.30 uur in
het CJG aan de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.
Wilt u meer informatie over de methode Positief
Opvoeden kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Wilt u meer weten over deze workshop of heeft u een
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u
van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen,
bellen of een email sturen. Er zijn geen kosten voor u
verbonden aan onze dienstverlening.
Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

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

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.

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Mary Donkersloot

In de periode 1 augustus t/m 28 september 2012
exposeert Mary Donkersloot haar schilderijen in de
publiekshal. De stijl van Mary Donkersloot laat zich
moeilijk vatten, er zitten nogal wat tegenstellingen
in. Vaak probeert ze ‘het gevoel van geschiedenis’
in haar schilderijen te leggen. Ze gebruikt daarvoor
hoofdzakelijk haar intuïtie. Materialen zoals
verschillende zandsoorten, pigmenten, papier, metalen,
monoprinten kunnen tijdens het proces op het doek of
papier inspireren tot eigen vormentaal. Elk schilderij is
een nieuwe uitdaging een soort avontuur waarin ze het
experiment durft aan te gaan
Vervolg op pag. 2

Vervolg van pag. 1

Expositie Elly en Roos van Kleef

In de vitrines in de publiekshal exposeren Elly en Roos
van Kleef. Moeder en dochter hebben veel inspiratie
opgedaan in verschillende musea, zoals de Hermitage,
het Guggenheim en het MoMa in New York. Volgens
Elly is kunst een verrijking van de ziel. Het werk is nog
te zien tot eind augustus 2012.

Tentoonstelling
Themajaar Historische Buitenplaatsen

Tot begin september 2012 is de tentoonstelling in het
kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen
2012 nog te zien in de Burgerzaal.
Deze tentoonstelling is in samenwerking
met het Noord-Hollands Archief en het ABC
Architectuurcentrum Haarlem tot stand gekomen.
Als pronkstuk is een zestien meter lange kaart uit de
eerste helft van de 18de eeuw met daarop het hele
traject van de Herenweg, vanaf Haarlem tot aan de
grens met de heerlijkheid Bennebroek, te zien. Op
deze kaart zijn de vele Historische Buitenplaatsen
weergegeven. Het bijzondere aan deze historische
kaart is dat er overheen gelopen mag worden.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van
harte welkom de verschillende exposities te komen
bewonderen.

Veranderingen in de bijstand voor gezinnen.
Hoe zit dat?
Er zijn mensen die recht hebben op een
bijstandsuitkering, maar deze niet hebben
aangevraagd. Misschien bent u dat wel.
Hoe zit dat? U heeft na 1 januari 2012 geen
uitkering aangevraagd, omdat u dacht
dat u door de huishoudinkomentoets
geen uitkering zou krijgen. U kunt zich
tot en met 16 september 2012 melden
bij het UWV WERKbedrijf of bij de Sociale
verzekeringsbank (SVB) als u 65 jaar of
ouder bent.
Op 1 januari 2012 zijn de regels van de Wet werk en
bijstand veranderd. Als iemand na 1 januari 2012 een
bijstandsuitkering aan wilde vragen moest hij of zij
voldoen aan de huishoudinkomenstoets. Een gezin
kon maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en
vermogen van alle inwonende gezinsleden werden
meegeteld voor de uitkering.
De regels zijn weer veranderd: de huishoudinkomenstoets is nu weer afgeschaft. Daarom kunt
u als u denkt toch recht te hebben op bijstand een
uitkering aanvragen. Als u recht krijgt op de uitkering,
kan u de uitkering met terugwerkende kracht
ontvangen. Dat betekent dat u ook over de maanden
vanaf 1 januari 2012 een uitkering kunt krijgen.

Werk aan de weg

Denkt u in aanmerking te komen voor een
bijstandsuitkering? Dan kunt u zich melden bij het
UWV WERKbedrijf. Het UWV WERKbedrijf bekijkt of
u wel of geen uitkering krijgt en stuurt de aanvraag
door naar de gemeente. De gemeente beoordeelt
dan of u met terugwerkende kracht recht heeft op
een uitkering. Bent u 65 jaar of ouder dan kunt u een
aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) met
terugwerkende kracht aanvragen bij de SVB. Dit kan
tot en met 16 september 2012. Als u na deze datum
een uitkering met terugwerkende kracht aanvraagt,
wordt de aanvraag afgewezen.
Denkt u dat u alsnog recht hebt op een
bijstandsuitkering? Meldt u zich dan snel bij het UWV
WERKbedrijf in uw regio, of bij de SVB als u 65 jaar
of ouder bent. U moet verschillende bewijsstukken
meenemen. Informeer dus vooraf welke bewijsstukken
u moet meenemen. Dit kan via telefoonnummer 09009294.

Verkiezingen 2012
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.
Parkeerterrein raadhuis/ Burghavepad Van 24
augustus tot en met 7 september 2012 wordt het
grote parkeerterrein achter het raadhuis voorzien van
asfalt. Het terrein is in deze periode niet toegankelijk.
In verband met de werkzaamheden wordt het
zuidelijke deel van het Burghavepad, tussen Van
Merlenlaan en raadhuis (inclusief de brug), afgesloten.
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.

Op 12 september zijn de verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Alle praktische informatie over de verkiezingen,
zoals waar u kunt stemmen, stemmen op Schiphol,
alternatieve tellocaties, wat te doen als u uw stempas
kwijt bent 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.

Stemmen: legitimatiebewijs mee

In het bijzonder brengen wij hier de legitimatieplicht
onder uw aandacht. Omdat u in Heemstede 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.
Kijk voor meer informatie
over de verkiezingen op de
gemeentelijke website.

Serviceloket Begraafplaats

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.

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.

Pontje Meermond uit de vaart Door een technisch
mankement is het pontje bij park Meermond helaas
tijdelijk buiten gebruik. Het is nog niet bekend
wanneer u weer gebruik kunt maken van het pontje.

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.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen
in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande
1e verdieping 2012.215
ontvangen 2 augustus 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst.
De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 16 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).

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:
- Kerklaan 13 een uitbreiding van de begane grond en
de verdieping aan de achterzijde 2012.200
De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is
ontvangen op 4 juli 2012.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan, bouwen en verstoren
monument
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan, bouwen en verstoren monument
te verlenen:

- Kerklaan 13 een uitbreiding van de begane grond en
de verdieping aan de achterzijde 2012.200
Het verzoek ligt vanaf 16 augustus 2012 gedurende
4 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.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 8 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Einthovenlaan 10 het plaatsen van een dakopbouw
2012.135

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 10 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Zandvoortselaan 25 het verbouwen van een berging
tot woonhuis 2012.190
- J.H. Weissenbruchweg 6 het bouwen van een steiger
2012.195
Omgevingsvergunning voor kappen
- Strawinskylaan 11 het kappen van een ceder
2012.182
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 16
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’.

Meldingen

Sloopmelding akkoord bevonden op
9 augustus 2012
- Binnenweg 57-59 het slopen van het dak en de niet
dragende binnenwanden 2012.008
De bovenstaande aanvragen en meldingen liggen
vanaf 16 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). Bezwaar is niet
mogelijk.

Verkeersbesluit
Toewijzen parkeervakken voor opladen
elektrische voertuigen op parkeerterrein
Amstellaan-Reggelaan
Het exclusief toewijzen van twee parkeervakken
op het parkeerterrein ter hoogte van het kruispunt
Amstellaan met de Reggelaan voor het opladen van

elektrische voertuigen. Bij deze twee parkeervakken
zal een elektrische laadpaal geplaatst worden.
Het besluit en de bijbehorende tekening ligt vanaf
15 augustus 2012 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 ingediend een voorlopige
voorziening vragen aan de president van de
rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden
betaald.

Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende persoon per
3 augustus 2012 met onbekende
bestemming uit te schrijven:
- D. Łużak, geboren 08-11-1989, Binnenweg 204

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester en
wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede).

Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem).

Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

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

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

Losliggende stoeptegels?

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

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

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

MELDpunt

