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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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•  Veiligheidsmonitor

•  Nieuwe gemeentegids

• Inzameling kleding

• Theatervoorstelling over pesten

In deze HeemstedeNieuws:

Op zondag 4 september doet een bijzonder wielerevenement Heemstede aan: de 

Ride for the Roses. De Ride for the Roses heeft als doel geld inzamelen voor KWF 

Kankerbestrijding middels een gezamenlijke fi etstocht. Het peloton van 6.000 wiel-

renners die aan de 100 km tocht meedoen, komt naar verwachting rond 11.15 uur via 

de Cruquiusbrug Heemstede in. De route door Heemstede wordt tijdens de door-

komst tijdelijk afgezet voor overig verkeer.

Op zondag 11 september van 11.00 tot 15.00 uur wordt op het erf van Kinderboerderij 

’t Molentje het jaarlijkse Oogstfeest gevierd. Op de boerderij zijn allerlei biologische 

oogstproducten te zien, te proeven en te koop. De hele dag worden honden-

demonstraties gegeven door Kynologenclub Kennemerland. 

Beperkte bereikbaarheid

De Vrienden van de Kinderboerderij ver-

kopen geitenkaas en verse eieren. Ook is 

een kraam met verse biologische groen-

ten, fruit en olijfolie aanwezig. Personeel 

van de dierenambulance geeft informatie 

over hun werk en inzet in de regio 

Kennemerland en natuurlijk ontbreken 

imker Pim, cadeauwinkel Eigenwijsz en 

Kids for Animals niet. 

Kinderen kunnen pompoenen uithollen, 

egels knutselen en eendjes vangen, terwijl 

hun ouders genieten van koffie, cakejes en 

heerlijke pannenkoeken in het Oogstcafé. 

Dit alles onder het genot van de klanken 

Wielertocht Ride for the 

Roses komt door Heemstede

Zondag 4 september

Oogstfeest kinderboerderij 
met pompoenen en 
hondenshows 

Geen inloopochtend 

burgemeester in september
De inloopochtend van de burgemeester op vrijdag 2 september komt te vervallen. 

De eerstvolgende inloopochtend is op de eerste vrijdag van oktober: vrijdag 7 oktober. 

Hoe ziet Heemstede 
er in 2025 uit? 
Slotdebat donderdag 

15 september

Hoe zorgen we ervoor dat Heemstede 

ook in 2025 een aantrekkelijke woon-

plaats is en wat kunt u als inwoner van 

uw gemeente verwachten over tien tot 

vijftien jaar? Over dit onderwerp 

discussieert de gemeenteraad op 

donderdagavond 15 september vanaf 

20.00 uur. De bijeenkomst vormt het 

slotdebat over de ‘kerntakendiscussie’. 

Meer hierover leest u op de volgende 

pagina’s. 

In verband hiermee worden deze wegen 

tussen circa 11.00 en 12.30 uur afgesloten 

voor ander verkeer.

Hierdoor is ook beperkt busverkeer moge-

lijk. Bent u van plan op 4 september met de 

bus te reizen? Check dan ‘plan uw reis’ op 

www.connexxion.nl.

Meedoen of aanmoedigen

De gemeente ondersteunt dit mooie en 

sportieve evenement voor het goede doel 

van harte, ook al zorgt de Ride for the 

Roses ook voor enig ongemak. Wilt u meer 

weten over dit bijzondere evenement of de 

fi etsers aanmoedigen langs het parcours? 

Kijk voor meer informatie op 

www.ridefortheroses.nl.

van de huisaccordeonist Henk.

De toegang is gratis, maar de opbrengsten 

komen ten goede aan de kinderboerderij.

De route door Heemstede is: Cruquiusweg – Javalaan –  Sportparklaan – Glipper 

Dreef – Glipperweg – Prinsenlaan –  Herenweg (naar Bennebroek).  

sportgraphic / Shutterstock.com
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De gemeente Heemstede gaat een veiligheidsonderzoek uitvoeren onder de 

Heemsteedse bevolking. Dit onderzoek heeft tot doel gemeentebreed inzicht te 

krijgen in de vraag hoe veilig en leefbaar inwoners hun woonomgeving ervaren. 

Begin 2009 heeft een dergelijke meting ook al plaatsgevonden. Het onderzoek wordt 

weer gehouden zodat kan worden bekeken hoe de veiligheid en leefbaarheid zich 

heeft ontwikkeld. Het onderzoek voert de gemeente uit in samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de statistiek en het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Onderzoeksbureau I&O Research zal het veldwerk uitvoeren.

Hoe zorgen we ervoor dat Heemstede ook in 2025 een aantrekkelijke woonplaats is 

en wat kunt u als inwoner van uw gemeente verwachten over tien tot vijftien jaar? 

Over dit onderwerp discussieert de gemeenteraad op donderdagavond 15 september 

vanaf 20.00 uur. De bijeenkomst vormt het slotdebat over de ‘kerntakendiscussie’. 

U wordt van harte uitgenodigd deze openbare vergadering bij te wonen. 

Kerntaken van de gemeente

Eerder dit jaar discussieerde de raad over vragen als: Hoe ziet Heemstede er in de toe-

komst uit en wat kunt u als inwoner van uw gemeente verwachten over tien tot vijftien jaar? 

Op welke taken moet de gemeente zich richten? Waar zou de gemeente al of niet in moeten 

investeren: het verbeteren van de bereikbaarheid, het beschermen van het groen, het 

bevorderen van het winkelaanbod of het bieden van sport- en vrijetijdsmogelijkheden, om 

maar een paar voorbeelden te noemen. Door hier nu al over na te denken kan worden 

ingespeeld op veranderingen in de samenleving. Zodat Heemstede ook in de toekomst een 

aantrekkelijke woonplaats blijft.

Raadplegen inwoners

Uit deze kerntakendiscussie is een bepaalde richting voor de toekomst van Heemstede 

voortgekomen die bepalend wordt bij belangrijke keuzes. Om na te gaan of de richting die 

de raad voor ogen staat  overeenkomt met de wensen en ideeën van inwoners, ontving een 

representatief aantal van hen een vragenlijst. Daarnaast kon iedereen die dat wilde mee-

praten via internet en tijdens een publieksbijeenkomst.

Van input tot visie

De kerntakendiscussie en de enquete onder inwoners is begeleid door een onafhankelijke 

partij: Deloitte. Aan de hand van de discussies en enquetes in het voorjaar heeft dit bureau 

nu onder de titel ‘Van input tot visie’ een werkdocument opgesteld voor een nieuwe visie op 

Heemstede 2025. De samenvatting kunt u in de loop van maandag 5 september inzien 

via www.heemstede.nl. Het totale document volgt op donderdag 8 september op de 

gemeentelijke website. Dit document vormt de basis voor het slotdebat op 15 september. 

Wilt u reageren op de inhoud van dit document? Stuur dan een mail naar 

raadsgriffier@heemstede.nl of een brief naar: Gemeente Heemstede, 

t.a.v. de griffie, Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede.

Informatie slotdebat

Het slotdebat over de kerntakendiscussie vindt plaats op donderdag 15 september vanaf 

20.00 uur in het Raadhuis, Raadhuisplein 1. U bent van harte welkom bij dit openbare debat.

Uitgeverij FMR Producties zal komend jaar de officiële gemeentegids van Heemstede ver-

zorgen. Het bedrijf is momenteel al bezig met het (laten) controleren van de vermeldingen 

in de gemeentegids. Ondernemers en instellingen kunnen deze weken dus benaderd 

worden door FMR Producties.

Aan een standaardvermelding zijn geen kosten verbonden, aan een advertentie wel. 

Wilt u wijzigingen doorgeven voor in de nieuwe gemeentegids, neemt u dan contact op met 

FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA, Den Helder, tel (0223) 661 425, fax (0223) 661 054 

E-mail: info@fmr-producties.nl.

Hoe veilig is uw wijk? Bent u de afgelopen 

12 maanden slachtoffer geweest van een 

misdrijf? Hoe tevreden bent u over de 

politie? Dit zijn enkele vragen die vanaf 

2 september via een vragenlijst worden ver-

spreid onder een representatief aantal bur-

gers. De deelnemers krijgen een inlogcode 

om de vragenlijst op internet te kunnen 

beantwoorden. Als zij liever de vragenlijst 

thuisgestuurd krijgen, kunnen zij dat aan-

geven met een antwoordkaartje. Ook is het 

eventueel mogelijk de vragen in een per-

soonlijk gesprek met een medewerker van 

het onderzoeksbureau te beantwoorden. 

De gegevens van de deelnemers die aan 

het onderzoek meedoen, worden vanzelf-

sprekend vertrouwelijk behandeld. Dit 

betekent onder andere dat de antwoorden 

op vragen niet in verband kunnen worden 

gebracht met degenen die de vragenlijst 

invullen. 

Aanpak op wijkniveau

Met de uitkomsten van de Veiligheids-

monitor heeft Heemstede een krachtig 

instrument in handen om samen met de 

politie de veiligheid waar nodig te ver-

beteren. De uitkomsten van het onderzoek 

zullen onder meer gebruikt worden voor het 

bepalen van het gemeentelijke beleid en de 

prioriteiten van gemeente en politie.

 

Resultaten in 2012 bekend

De inwoners die deel uitmaken van de steek-

proef ontvangen daarbij een brief van de 

gemeente met achtergrondinformatie en het 

verzoek om mee te werken. De resultaten 

van de Veiligheidsmonitor worden in maart 

2012 verwacht. Heeft u vragen over de 

Veiligheidsmonitor? Informeer bij Dick 

Nieuweboer van de gemeente, via telefoon-

nummer: (023) 548 57 45. 

Onderzoek van start in 

Heemstede
Veiligheidsmonitor

Hoe ziet Heemstede 

er in 2025 uit? 
Slotdebat donderdag 15 september

Nieuwe gemeentegids

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

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 maat-

schappelijke 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 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.
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Op 13 september 2011 staat Jeugdtheatergroep De Bakkerij in het Openluchttheater Caprera 

met de muzikale theatervoorstelling:  ”Kijk eens verder dan je neus lang is!”. Deze voorstelling is 

aangeboden door de gemeente Heemstede in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) aan de Heemsteedse basisscholen. Zij konden zich hiervoor aanmelden. 

De voorstelling richt zich op groep 1 tot en met 5 van de basisschool en kan gekoppeld worden 

aan een anti-pest-project. De voorstelling heeft als thema: “Ga niet af op wat je ziet, want je 

kent iemand nog niet”, om kinderen te laten zien dat je geen oordeel moet hebben over hoe 

iemand is, als je alleen zijn uiterlijk kent. Soms moet je een beetje extra je best doen om iemand 

van een andere kant te zien!  Na afl oop krijgt elke leerkracht materiaal aangereikt, wat kan 

helpen om op een leuke en speelse manier aandacht te besteden aan groepsvorming in de 

klas.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Heemsteedse basisscholen.

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wilt u meer weten over pesten in de klas? Voor al uw 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

Is voor u het einde van de vakantie het moment om de zomerkleding op te bergen of 

af te danken? U kunt uw zomerse goed ook doneren aan het goede doel. Verspreid in 

Heemstede staan inzamelcontainers van KICI. Deze stichting zamelt kleding, 

schoenen en ander huishoudelijk textiel in. De opbrengst van het ingezameld textiel 

gaat gedeeltelijk naar Stichting Kennemerland- Oost Europa (KOE).

Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel?

KICI zamelt in Heemstede textiel in via de bekende textiel-

containers. Textiel dat nog goed is, wordt verkocht en krijgt 

een tweede leven in derdewereldlanden en Oost-Europa. De 

opbrengst komt in de vorm van donaties 100% ten goede aan 

goede doelen in binnen- en buitenland. Textiel dat niet meer 

gedragen kan worden, wordt gerecycled en opnieuw als 

grondstof gebruikt. Ook kapotte kleding krijgt daardoor een 

nieuwe functie. Per ingezamelde kilo krijgt de plaatselijke 

Stichting KOE vervolgens een vergoeding om projecten in 

Roemenië te ondersteunen. 

Waar kan ik naartoe met mijn textiel?

Textiel dat nog bruikbaar is, kunt u deponeren in de textielcontainers. Op zes locaties in 

Heemstede kunt u uw textiel brengen ten behoeve van KICI en KOE:

Roemer Visscherplein, bij de aansluiting met de Zandvoortselaan

Eikenlaan, op het parkeerterrein achter de bibliotheek

Cruquiusweg 47, op de Milieustraat

Sportparklaan 16, op het parkeerterrein van het sportcomplex 

Haemstede-Barger, op de hoek van de Koediefslaan en Burg.van Lennepweg

Spaarnzichtlaan 9a, op de oprit aan de Schouwbroekerstraat

Desgewenst (voor grotere hoeveelheden) komt de Stichting KOE ook kleding bij u ophalen. 

U kunt contact met KOE opnemen via telefoonnummer: (023) 547 37 13.

Hoe lever ik het textiel aan?

Alles schoon, in gesloten plastic zak.

Dat bespaart KICI kosten, zodat meer geld naar goede doelen gaat.

Wat mag er wel/niet in de container?

Wel

Kleding

Schoenen (per paar aan elkaar gebonden)

Huishoudtextiel (handdoeken, theedoeken)

Bedtextiel (lakens, dekens, hoezen, slopen)

Gordijnen en vitrage

Niet

(rest) Afval

Natte kleding

Vloerbedekking en tapijt

Met olie en verf verontreinigd textiel

Kussens, dekbedden en matrassen

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een beter milieu door 

op de juiste manier afval te scheiden. Doneer uw kleding en 

schoenen in één van de textielcontainers en geef het een 

tweede kans. Hiermee steunt u goede doelen in binnen- en 

buitenland. Kijk voor meer informatie op: www.kici.nl 

Theatervoorstelling om pesten 

bespreekbaar te maken in de klas
Terug van vakantie? 

Geef uw afgedankte 

zomerkleding een 2e leven

Station

In de week van 5 september wordt door ProRail gestart met schilderwerk aan de voor- en 

achterzijde van het spoorviaduct Zandvoortselaan. Het werk zal ongeveer 5 weken in 

beslag nemen. Tijdens de steigeropbouw kan er enige hinder voor het verkeer zijn. Dit vindt 

plaats buiten de spits en in aanwezigheid van een verkeersregelaar. 

Prinsenlaan

Op vrijdag 2 en maandag 5 september is de Prinsenlaan afgesloten voor doorgaand auto-

verkeer in verband met werkzaamheden. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven 

maken van de Prinsenlaan. De afsluiting is met bebording aangegeven.

Cruquiusweg - Javalaan - Sportparklaan - Glipper Dreef - Glipperweg 

- Prinsenlaan - Herenweg

Op zondag 4 september tussen 11.00 en 12.30 uur is het traject Cruquiusweg - Javalaan - 

Sportparklaan - Glipper Dreef - Glipperweg - Prinsenlaan - Herenweg (richting Bennebroek) 

afgesloten in verband met het wielerevenement ‘Ride for the Roses’. Uitgebreide informatie 

over dit evenement vindt u op de voorpagina.

Kruispunt Cruquiusweg- Javalaan

Tot en met 2 september 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
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Reijnier v an Holylaan  het bouwen v an 8 garageboxen en 2011.228

(v oormalig v an Lent terrein)  1 berging

en Heemsteedse Dreef 253 

 ontv angen 17 augustus 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Achterweg 5 het kappen v an een paardenkastanje, 2011.230 

 een eik en een esdoorn.

 ontv angen 19 augustus 2011

Valkenburgerlaan 4B het kappen v an een denneboom 2011.231

 ontv angen 21 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  1 september 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 af-

deling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 19 augustus 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 anaf  1 september  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 af-

deling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure monumentenvergunning

Kadijk 34 a/b het v erbouwen en v ergroten v an 2011.021

 een bollenschuur

Het ontwerpbesluit tot v erlening v an de monumentenv ergunning  ligt v anaf  1 september 

2011 gedurende 6 weken 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  in het 

raadhuis op het Raadhuisplein 1.  U kunt hierov er uw zienswijze aan de gemeente kenbaar 

maken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer  J. v an Wanum v an de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 55.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in 

werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 

een aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin 

de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse 

aanv ragen omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangs-

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

aangev raagd 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. 

Vergadering commissie v oor bezwaarschriften

De commissie v oor bezwaarschriften houdt een v ergadering op donderdag 8 september 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaar tegen de toekenning v an een huislift zonder schacht in het kader v an 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing v an een badlift in het kader v an de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning

 - niet openbaar -

21.00 uur bezwaren tegen de afwijzing v an een v erzoek om planschade Vogelpark

 - openbaar -

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

tel. (023) 548 56 07.

Uitschrijvi ng GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat v erhuizen moet u dit ook doorgev en aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit v ergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte v an de v er-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 

te traceren is, besluit het college v an burgemeester en wethouders deze persoon “met 

onbekende bestemming” uit te schrijv en uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegev ens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschrev en. De gev olgen hierv an zijn dat er bijv oorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevr aagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden v an v erschillende ov erheidsv oorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom v an groot belang dat alsnog aangifte v an een v erhuizing 

gedaan wordt.

Het college v an burgemeester en wethouders heeft het v oornemen om de v olgende per-

soon per 24-08-2011 met onbekende bestemming uit te schrijv en:

Polakovi čov á, geboren 26-05-1975, Herenweg 100

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing v an 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

v an de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

Het college v an burgemeester en wethouders heeft besloten de v olgende persoon per 

05-08-2011 met onbekende bestemming uit te schrijv en:

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

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

making hierv an bezwaar maken door het indienen v an een bezwaarschrift bij het college 

v an burgemeester en wethouders v an Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onv erwijlde spoed een v oorlopige v oorziening aanvr agen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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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.

Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

Op woensdag 14 september 2011 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in 

de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij 

bushaltes en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee fi et-

sen aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 

Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) is het verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en 

tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren 

(voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 14 september 2011 alle fi etskettingen en andere zaken ver-

wijderd die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boom-

beschermingsbeugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 

terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 56 30.




