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Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

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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•  Campagne 'Nog geen BN'er?'

•  Idee op 
www.speelbosmeermond.nl

• Omgevingsvergunning

• Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

Op zondag 4 september doet een bijzonder wielerevenement Heemstede aan: de Ride for the Roses. De Ride for the Roses, die dit 

jaar zijn 14e editie beleeft, heeft als doel geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding middels een gezamenlijke fi etstocht. 

Deelnemers kunnen kiezen uit 3 afstanden: 25, 50 of 100 kilometer. De 100 km tocht leidt vanuit Aalsmeer via Hoofddorp, 

Zwanenburg, Haarlem, Vijfhuizen, Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Nieuw-Vennep, Leimuiden en Uithoorn weer terug naar 

Aalsmeer.  Aan deze tocht doen zo’n 6.000 sporters mee die in één gesloten peloton rijden en worden begeleid door 150 motor-

rijders. Tijdens de doorkomst door Heemstede, tussen 11.00 en 12.30 uur, zal de route tijdelijk afgesloten worden voor ander 

verkeer. Deze route is: Cruquiusweg – Javalaan –  Sportparklaan – Glipperdreef – Prinsenlaan –  Herenweg (naar Bennebroek).

Binnen de feestelijkheden van het 

60-jarig bestaan organiseert 

Kinderboerderij ’t Molentje een foto-

wedstrijd. Heeft u een leuke foto 

gemaakt bij de kinderboerderij? Stuur 

deze dan voor 1 september 2011 naar 

kinderboerderijheemstede@xs4all.nl. 

Per gewone post mag natuurlijk ook: 

Kinderboerderij ’t Molentje, Postbus 

352, 2100 AJ Heemstede, onder ver-

melding van ‘fotowedstrijd’.

De cycletour van 100 kilometer 

wordt in een tempo van tussen 

de 25 en 28 km per uur gereden 

over daarvoor afgezette brede en 

provinciale wegen. Aan deze 

tourrit, die vooral geschikt is voor 

getrainde fi etsers, doen elk jaar 

vele bekende sporters mee. De 

routes van 25 en 50 kilometer 

gaan vooral over rustige wegen 

en fi etspaden en zijn geschikt 

voor jong en oud, getraind en 

ongetraind. 

Rijden voor KWF 

Kankerbestrijding

Het succes van de Ride for the 

Roses zit hem in de unieke for-

mule. Op een sportieve, gezonde 

en plezierige manier bezig zijn 

en tegelijkertijd iets doen tegen 

kanker. De Ride for the Roses is 

geen fi etsevenement om geld-

prijzen, maar een fi etstocht met 

voor iedere deelnemer aan de 

fi nish een rode roos. Een roos 

die symbool staat voor andere 

waarden in het leven dan geld, 

Voorzie uw foto(’s) van uw naam, adres, 

telefoonnummer en leeftijd. De foto’s 

worden beoordeeld binnen categorieën 

kinderen, amateurs en professionals. De 

leukste, mooiste, liefste of grappigste foto’s 

worden beloond met prachtige prijzen. 

Ingezonden foto’s blijven eigendom van de 

kinderboerderij. 

Ride for the Roses 
zondag 4 september

Fotowedstrijd 
60-jarig jubileum 
Kinderboerderij 
’t Molentje

medemenselijkheid bijvoor-

beeld.

De Ride for the Roses is door 

Lance Armstrong opgericht, 

de zevenvoudige Tour de 

Francewinnaar die bekend 

staat om zijn persoonlijke 

strijd tegen kanker. In 

Nederland werd in 1998 in 

Amsterdam het startschot 

gegeven voor de eerste Ride 

for the Roses. Vorig jaar 

bracht het evenement, dat 

toen in Venlo plaatsvond, ruim 

800.000 euro op.

Meedoen of 

aanmoedigen

Wilt u zich inschrijven als 

deelnemer aan dit grote 

evenement, of gewoon de fi et-

sers aanmoedigen langs het 

parcours? 

Kijk voor meer informatie op 

www.ridefortheroses.nl.

sportgraphic / Shutterstock.com
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Bronsteeweg, tussen Pieter Aertszlaan en Lanckhorstlaan

Tussen 22 en 26 augustus is de Bronsteeweg tussen Pieter Aertszlaan en Lanckhorstlaan 

afgesloten voor doorgaand autoverkeer in verband met rioleringswerkzaamheden. Fietsers 

en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Bronsteeweg. De afsluiting is met 

borden aangegeven.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan

Tot en met 31 augustus wordt op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan een nieuwe ver-

keersregelinstallatie aangelegd. De werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in avond- en 

nachturen. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

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.

  Werk aan de weg

Kennemerland is een van de veiligste regio's in Nederland. Om dat te behouden 

moeten burgers, ondernemers, gemeenten en politie samenwerken. Om daar een 

impuls aan te geven, is de campagne Nog geen BN'er? gestart. Hiermee worden in-

woners en werknemers in de regio opgeroepen mee te doen met Burgernet. Iedere 

crimineel moet weten dat er in Kennemerland wel heel veel ogen en oren zijn, de kans 

op een aanhouding is groot. Hulpbehoevenden worden snel geholpen en wijken 

worden adequaat gewaarschuwd bij een ramp of crisis.

Op de site www.speelbosmeermond kun je laten weten wat jouw idee is om van het 

natuurgebied Meermond de leukste en mooiste speelplek van Nederland te maken. 

Een speelbos 

Meermond is een nieuw natuurgebied aan 

het Spaarne, achter de gemeentewerf, naast 

de weilanden van Hageveld en tegenover 

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 klimmen, hutten 

bouwen, en je lekker uitleven. Als het speel-

bos klaar is, komt er een speciaal pad door-

heen. 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 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. Er zijn al een aantal goede ideeën, 

zie http://www.speelbosmeermond.nl/ideeenbus/ : zoals een touwbrug, boom- of jungle-hut, 

een doolhof! Uiteindelijk worden de beste ideeën uitgevoerd, en is Heemstede een geweldig 

speelbos rijker!

Samen werken aan veiligheid, dat 

is waar Burgernet voor staat

Twee jonge kinderen en een bejaarde dame 

in nood zijn al dankzij Burgernet thuis-

gebracht. Met 196 mensen is uitgekeken naar 

een inbreker in Bloemendaal. Die bedenkt 

zich nu wel een tweede keer. In 

Haarlemmermeer zijn twee acties geweest, 

waarvan een met positief resultaat. 

Daarom… Doe mee!

In alle bussen, gebouwen en op straat komt u Burgernet tegen. Op de radio zoals WildFM 

en op alle lokale zenders is Burgernet te horen. U kunt de radiocommercial ook beluisteren 

op de campagnepagina van burgernetkennemerland.nl.

Speciaal voor onze Burgernetters

Als blijk van waardering voor uw deelname,  heeft u de mogelijkheid om producten van 

SelectaDNA (www.sdna.nl) tegen een fi kse korting aan te schaffen. SelectaDNA is een 

transparante vloeistof om goederen onzichtbaar te merken. Elk pakket heeft een code die 

wordt ingevoerd op een speciale website. De database die zo ontstaat wordt gebruikt door 

de politie. Als gestolen goederen zijn gevonden, kan de politie nagaan of deze gemerkt zijn.

Burgernet ook voor ondernemend Kennemerland

Speciaal voor de ondernemers en winkeliers zijn in samenwerking met het RPC 

Kennemerland extra overvallen- en agressietrainingen georganiseerd. U geeft zich op via 

de website van Burgernetkennemerland.nl.  

Wilt u meer weten over de campagne, acties en aanbiedingen. Gaat u dan naar  

www.burgernetkennemerland.nl

Campagne 

‘Nog geen BN’er?’ 

Idee op 
www.speelbosMeermond.nl!

Gezonken vaartuigen gelegen aan Mozartkade

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente 

hebben geconstateerd dat de volgende vaartuigen aan het zinken zijn in het Heemsteeds 

Kanaal:

een polyester roeiboot, kleur witachtig groen, ter hoogte van Mozartkade 1,

een roeiboot, kleur wit, ter hoogte van Mozartkade 10,

een polyester roeiboot, bovenzijde (verkleurd) rood, ter hoogte van Mozartkade 13.

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 eigenaren van deze vaartuigen krijgen tot en met 7 september 2011 de gelegenheid om 

te zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend is dan wel deze te verwijderen. Indien het 

vaartuig binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, laat het college 

het vaartuig door middel van bestuursdwang verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een 

periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar het vaar-

tuig binnen deze periode weer terug krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.
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Omgevi ngsv ergunning

Vergadering commissie v oor bezwaarschriften

Aanhangwagen Van Breelaan

Vaartuig Zuider Buiten Spaarne en 
Glipperzandv aart

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Kwarttellaan 12 het plaatsen v an een dakkapel op heet 2011.226

 v oorgev eldakvl ak

 ontv angen 10 augustus 2011

Binnenweg 21 het wijzigen v an de winkelpui 2011.227

 ontv angen 16 augustus 2011

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

De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf 25 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). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen en afwijken bestemmingsplan

Vondelkade 28A het bouwen v an een nieuwe woning 2011.009

Omgevingsvergunning voor slopen 

Manpadslaan 12 het slopen v an het woonhuis en de schuur 2011.175

De bov enstaande v ergunningen liggen 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.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevi ngsv ergunning (Wabo) in 

werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activi teiten waarv oor tot 1 oktober 

2010 een aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgevi ngsv ergunning v ereist 

waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de 

div erse aanvr agen omgevi ngsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov er-

gangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn 

aangevr aagd en dus v olgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v er-

gunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen 

maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

De commissie v oor bezwaarschriften houdt een v ergadering op donderdag 1 september 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de v erleende v ergunning v oor het kappen v an 161 bomen op het 

perceel Burgemeester v an Lennepweg 35 - openbaar -

20.30 uur bezwaren tegen de aangelegde bushalte aan de Kerklaan - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris v an de commissie, 

tel. (023) 548 56 07

De gemeentelijke opsporingsambtenaren v an bureau Handhavi ng hebben geconstateerd 

dat er langer dan drie achtereenv olgende dagen een aanhangwagen is geplaatst op de Van 

Breelaan ter hoogte v an Richard Strauszlaan 2. Het is een aanhangwagen met een grijs 

dekzeil v oorzien v an een blauw/witte sticker v an Vakantie en Sport B.V.

Op grond v an artikel 5:6, eerste lid v an de Algemene Plaatselijke Verordening is het v er-

boden een kampeerwagen, carav an, magazijnwagen, v ouwwagen, keetwagen, woon-

wagen of ander dergelijk v oertuig dat v oor de recreatie, dan wel anderszins uitsluitend of 

mede v oor andere dan v erkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereen-

v olgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben. 

De eigenaar v an deze aanhangwagen krijgt tot en met 1 september 2011 de tijd om de 

aanhangwagen v an de weg te v erwijderen. Indien de aanhangwagen binnen deze termijn 

niet v an de weg is v erwijderd, v erwijdert het college de aanhangwagen met toepassing v an 

bestuursdwang. De aanhangwagen wordt dan v oor een periode v an 13 weken opgeslagen. 

Tegen betaling v an de kosten kan de eigenaar de aanhangwagen binnen deze periode 

weer terug krijgen. Indien de aanhangwagen niet binnen de genoemde periode v an 13 

weken wordt opgehaald, wordt de aanhangwagen v ernietigd.

Voor vr agen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

v an bureau Handhavi ng v an de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

De gemeentelijk opsporingsambtenaren v an de gemeente Heemstede hebben de v olgende 

v aartuigen in de v olgende wateren aangetroffen:

een stalen sloep met blauw zeil, lengte 5.50 meter, in het Zuider Buiten Spaarne, ter 

hoogte v an Tooropkade 8,

een motorboot met blauw zeil, lengte 6.60 meter, in de Glipperzandv aart, gelegen aan 

het Glipperpad.

Deze v aartuigen zijn aangelegd aan grond die in eigendom is v an de gemeente.

Op grond v an artikel 3 aanhef en onder b v an de Verordening op het gebruik v an openbare 

hav ens en binnenwateren is het v erboden met een v aartuig op deze plaats een ligplaats in 

te nemen of te hebben.

De eigenaren / gebruikers v an bov engenoemde v aartuigen worden v erzocht uiterlijk 

7 september 2011 hun v aartuig buiten Heemstede te brengen dan wel hun v aartuig op een 

plaats te leggen waar wel ligplaats mag worden ingenomen. Indien de eigenaar / gebruiker 

geen gehoor geeft aan dit v erzoek, ov erweegt het college bestuursdwang toe te passen en 

het v aartuig te laten v erwijderen. Het v aartuig wordt dan v oor een periode v an 13 weken 

opgeslagen. De eigenaar kan zijn v aartuig binnen die periode terug ontv angen na betaling 

v an de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening v an de bestuursdwang (waaronder ev en-

tuele taxatiekosten, sleep- en opslagkosten). Indien het v aartuig niet wordt opgehaald bin-

nen bov engenoemde periode, zal het college ov erwegen om het v aartuig openbaar te v er-

kopen dan wel te laten v ernietigen.

Voor vr agen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren 

v an bureau Handhavi ng v an de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

v oor al uw v ragen op het gebied v an wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvr agen v an een 

v oorziening in het kader v an de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advi es, wij helpen u graag v erder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vr aag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met v rij-

dag v an 08.30 tot 13.00 uur.

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl
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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 

ondertekend 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 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-

tegen 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 

vandalisme 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 

afstemmen 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.

Uitschrijving GBA

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 verhuizing 

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 onbekende bestem-

ming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (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 over-

heidsvoorzieningen. 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 

personen met onbekende bestemming uit te schrijven:

M. Bereandá, geboren 18-11-1984, Jan van den Bergstraat 91 per 16-08-2011

Magdy Abdelhamid Abdelfattah Hassan geboren 02-12-1967, Binnenweg 204 per 18-08-2011

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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per 

27-07-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

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

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making 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).




