Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 22 augustus 2012

#H12 : het feest voor jongeren uit Heemstede
Eindelijk een feest speciaal voor jongeren
van 12 tot 18 jaar: H12 (Heemstede12)!
Op zaterdag 8 september van 15.00 tot 19.00 uur
organiseert het CJG Heemstede in samenwerking met
jongeren, Casca, sportverenigingen en de gemeente
Heemstede een spetterend evenement. Het vindt
plaats op het Raadhuisplein voor het Raadhuis in
Heemstede.

Programma

In deze uitgave:
- Werk aan de weg
- Verkiezingen 2012
- Bekendmakingen

24 uur per dag,
7 dagen per week,
365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

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

Wedstrijden en veel prijzen op een wipe out
baan, bij het kratten stapelen, panna knock out
toernooi. Verder o.a. BBQ, workshops en demonstraties
kickboxen en streetdance en een DJ.
De uitslag van de wedstrijden komt op een wall
of fame. Er zijn veel mooie prijzen te winnen, een
keer onder de zonnebank, floaten, massage, pizza’s,
pastabox, merk shirt, armbanden, schoenen, knipbeurt,
chocola, taart en nog veel meer!!!

Feestelijke afsluiting met barbecue
Doe je mee aan de
activiteiten? Dan zijn twee
drankjes gratis. De barbecue
is € 3,- euro per persoon
(ouders betalen €10,-).
De prijzen voor H12 worden
mogelijk gemaakt door: Blitz
Welness, New York Pizza,
Broodje Bram, de Pasta Box,
LifeFit Centre, Blue Bay men’s
& womenswear, Boekhandel
Blokker, Juwelier Smit, Ajewe
sport, Hairstudio Trinqles,
Brabants Schoenenhuis,
Vitaminstore, Primera,
Chocolaterie Van Dam,
Tummers Patisserie en Albert
Heijn Zandvoortselaan.
Een activiteit om niet te missen!

Controles op visvergunning in Heemstede
Om in Nederland te mogen vissen is een visvergunning
nodig. De VISpas of Kleine VISpas en de bijbehorende
Lijst van viswateren vormen samen de vergunning om
ergens te mogen vissen. In de lijst van viswateren zijn die
wateren opgenomen, waar u mag vissen.

Waar mag ik vissen in Heemstede?

Voor de gemeente Heemstede staan de volgende
locaties vermeld waar u mag vissen met een
vergunning:
- Glipper Zandvaart;
- Höckervaart;
- Water van Van Schie;
- Van Merlenvaart;
- Kom ten noorden van de Sportparklaan
(alleen achter de bushalte);

- Kees van Lentsingel;
- Water ten noordwesten van de Willem Denijslaan en
de Provinciënlaan;
- Heemsteeds Kanaal;
- Haven;
- Zandvaart;
- Blekersvaart;
- Crayenestervaart;
- Bronsteevijver;
- Bronsteevaart;
- Wagnervaart;
- Leidsevaart;
- Ringvaart van de Haarlemmermeer.
Het vissen vanuit een tent is echter niet toegestaan.
Vervolg op pag. 2

Verkiezingen 2012
Vervolg van pag. 1

Controles

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s)
van bureau Handhaving voeren controles uit op het
vissen zonder vergunning of het vissen op andere
dan bovengenoemde locaties. Als u niet aan de
voorwaarden voldoet, riskeert u een boete die kan
variëren van € 85,- tot € 340,-.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over de aanschaf en het
gebruik van de VISpas vindt u op
www.sportvisserijnederland.nl/vispas/. U vindt
hier ook de regelgeving over vissen in Nederland.

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.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Werk aan de weg

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.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Veerpontje Park Meermond Wegens een
technische storing is het veerpontje bij Park
Meermond uit de vaart genomen.
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.
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.

Omgevingsvergunning voor kappen
- Dinkelpad het kappen van 2 Robinia’s 2012.214
ontvangen 2 augustus 2012
- H.W. Mesdaglaan 37 het kappen van 2 berken
2012.220
ontvangen 8 augustus 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 23 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).

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
- Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen
in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande
1e verdieping 2012.215
ontvangen 2 augustus 2012
- Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.212
ontvangen 27 juli 2012

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

De verzoeken liggen vanaf 23 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 17 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Kees van Lentsingel 15 het kappen van een den
2012.213
- Binnenweg 206 het kappen van een gouden regen
2012.206
- L. van Wijkplein 5 het kappen van een naaldboom
2012.192
- Dinkelpad het kappen van 2 Robinia’s 2012.214
- H.W. Mesdaglaan 37 het kappen van twee berken
2012.220
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 23
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’.

Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende persoon per
3 augustus 2012 met onbekende
bestemming uit te schrijven:

- M.R. Juillard, geboren 07-02-1984, Bronsteeweg 14
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).

Gezonken vaartuig Glipperzandvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een verroest
vaartuig van ongeveer 3 meter lang in gezonken staat
aangetroffen in de Glipperzandvaart ter hoogte van de
hoek Partrijzenlaan met de Fazantenlaan.
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 woensdag 5 september 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.

Evenement - rectificatie
Op 13 augustus 2012 heeft de burgemeester besloten
een gewijzigde vergunning te verlenen aan
De Eerste Aanleg voor het houden van een
evenement genaamd “Heemstede Live” op het
Wilhelminaplein op vrijdag 31 augustus 2012 van
15.00 tot 01.00 uur en op zaterdag 1 september 2012
van 15.00 tot 01.00 uur.

Tevens is toestemming gegeven voor een
wegafsluiting van het Wilhelminaplein vanaf vrijdag
31 augustus tot en met zaterdag 1 september
2012. De Cloosterweg (tussen Molenwerfslaan en
Wilhelminaplein) en de Camplaan (tussen Bosboom
Toussaintlaan en Wilhelminaplein) mogen eveneens
afgesloten worden. De route Nic. Beetslaan naar
Voorweg en Achterweg blijft vrij toegankelijk.

Losliggende stoeptegels?

Indien u meer informatie wenst kunt u contact

MELD
opnemenpunt
met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, teefoon (023) 548 56 07. 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

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

Vuil op straat?

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

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

Overlast

