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Gevonden en verloren voorwerpen

Inloopochtend burgemeester 7 september

Per 1 september neemt de gemeente 
de registratie van verloren en gevonden 
voorwerpen over van de politie. Dit betekent 
dat als u een voorwerp verloren bent of als 
u een voorwerp gevonden hebt, dit kunt 
melden bij de publieksbalie van de gemeente 
(Raadhuisplein 1). 

Verloren voorwerp melden
U kunt een verloren voorwerp melden bij de gemeente 
(aan de publieksbalie of telefonisch via 14 023). Als 
uw voorwerp gevonden wordt, wordt u hiervan op 
de hoogte gebracht en kunt u het ophalen bij de 
publieksbalie of thuis bij de vinder.

Gevonden voorwerp melden
U kunt een gevonden voorwerp melden bij de 
gemeente (aan de publieksbalie of telefonisch via  
14 023). Bij voorkeur bewaart u het gevonden voorwerp 
bij u thuis. Als de verliezer zich meldt, dan geven wij uw 
contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mail) 
zodat een afspraak gemaakt kan worden om het op 
te halen. U kunt het voorwerp eventueel ook bij de 
gemeente in bewaring geven. 

Eigendom
Als u het gevonden voorwerp thuis bewaart en de 
eigenaar meldt zich niet, dan wordt het voorwerp 
één jaar na de registratiedatum uw eigendom. 

Als u het voorwerp bij de gemeente in bewaring heeft 
gegeven, zijn er twee mogelijkheden:
1.  Indien het gevonden voorwerp naar schatting 

minder waard is dan € 450, kunt u géén eigenaar 
meer worden van het voorwerp. De gemeente 
verkoopt dit soort voorwerpen na 3 maanden voor 
een goed doel. 

2.  Indien het gevonden voorwerp naar schatting meer 
waard is dan € 450, wordt het voorwerp één jaar 
na de registratiedatum uw eigendom. U heeft na 
de registratiedatum nog 1 maand de tijd om het 
voorwerp op te halen bij de gemeente. Doet u dit 
niet, dan verkoopt de gemeente het voorwerp voor 
een goed doel.

Kijk op www.heemstede.nl voor meer informatie, 
bijvoorbeeld over:

-  Veel gevonden voorwerpen zoals sleutels, brillen, 
kleding en paraplu’s.

-  Verloren en gevonden rijbewijzen, paspoorten, 
identiteitskaarten of vreemdelingendocumenten. 

- Diefstal.
- Vermiste en gevonden dieren.
- Verloren en gevonden fietsen.

Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.  
 
De inloopochtend vindt plaats op vrijdag  
7 september van 10.00 tot 12.00 uur.  
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester over 
ontwikkelingen in Heemstede. 

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing 
in uw straat aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden? Vooraf zien 
dat er reclameborden of dakkapellen zijn gepland? Met de Omgevingsalert app kunt snel op de hoogte blijven 
van de laatste bekendmakingen. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/bekendmakingen.

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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work
shop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht 
bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade 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).

Email: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Javalaan Half september 2012 worden de  
asfalteringswerkzaamheden op en rond de fietspaden 
op de Javalaan uitgevoerd. 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 kmzone. Het werk zorgt voor aanzienlijke 
verkeershinder
 
Parkeerterrein raadhuis/ Burghavepad Van 29 
september tot en met 7 oktober 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.
 
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.

Werk aan de weg

#H12 : het feest voor jongeren uit Heemstede 
Eindelijk een feest speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 
H12 (Heemstede12)!

Controle fietsgebruik op weekmarkt 
Valkenburgerlaan 

Workshop ‘Leren luisteren’ op 5 september
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

Programma
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 spetterende activiteit voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar. De jeugd van Heemstede kan dan 
deelnemen aan diverse workshops, demonstraties en 
buitenattracties zoals een wipe out baan, kratklimmen, 
panna knock out toernooi, kickboxen en streetdance. 
DJ’s ondersteunen de middag op een muzikale 
manier. Afsluitend is er een feestelijke barbecue en 
zullen spetterende prijzen worden uitgereikt. Het 
evenement vindt plaats op het Raadhuisplein voor het 
Raadhuis in Heemstede.

De uitslag van de wedstrijden komt op een wall 
of fame. Er zijn veel mooie prijzen te winnen zoals 
een keer onder de zonnebank, floaten, massage, 
pizza’s, pastabox, merk shirt, armbanden, schoenen, 
knipbeurt, chocola, taart en nog veel meer!  
Volg H12 op Twitter via @Heemstede12 of via  
www.facebook.com/gemeenteHeemstede/events. 

Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein en 
Valkenburgerplein. De straat is daarvoor afgesloten 
voor doorgaand verkeer van 06.00 tot 18.00 uur.
Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 
marktterrein. Formeel is het op grond van artikel 
2:52 van de Algemene plaatselijke verordening niet 
toegestaan te fietsen op de markt. Ook achter de 

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!

kramen mag er tussen 06.00 en 18.00 uur niet worden 
gefietst. De gemeentelijke opsporingsambtenaren 
(GOA’s) van bureau Handhaving gaan daarom 
specifieke controles hierop uitvoeren. De boete bij een 
overtreding is maximaal € 40.
Stal uw (bak en brom) fiets daarom aan één van 
beide uiteinden van de markt. Hier is voldoende 
parkeergelegenheid.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Tijdens de workshop komt 
aan bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd 
wordt en hoe u kunt omgaan met lastig gedrag. 
Hoe we grenzen kunnen stellen en kinderen op een 
positieve manier leren mee te werken. De workshop 
‘Leren luisteren’ duurt twee uur. Meld u aan via email: 
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 op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
workshop. 

Kijk op www.cjgheemstede.nl voor meer informatie.



Vaartuigen in Ringvaart en in een zijvaart  
(Cort van der Lindenlaan)
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
vaartuigen aangetroffen:
-  naamloos vaartuig, in een zijvaart van de Ringvaart, 

kleur: wit en blauw, met groen dekzeil, ongeveer 6 
meter lengte, ter hoogte van Cort van der Lindenlaan 1,

-  vaartuig met naam Rio, in de Ringvaart, ongeveer 
8 meter lengte, ter hoogte van de Charlotte van 
Pallandtlaan.

 

Deze vaartuigen zijn aangelegd aan grond dat in 
eigendom is van de gemeente.
 
Het is verboden met dit vaartuig op deze plaats een 
ligplaats in te nemen of te hebben (artikel 3 aanhef 
en onder b van de Verordening op het gebruik van 
openbare havens en binnenwateren).
 
De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 12 september 2012 de gelegenheid om 
hun vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel 

een ligplaats in te nemen waar dit wel is toegestaan. 
Indien de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college 
verwijderd (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 kunt u contact opnemen met  
bureau Handhaving, via het algemene telefoon-
nummer 14 023.

Lever uw oude gereedschap in  
bij kinderboerderij ’t Molentje

Verkiezingen 2012

Heeft u twee zagen in huis?  
Een dopsleutelset die u nooit gebruikt  
of een oude boormachine die nog in de 
schuur ligt? Bij kinderboerderij ’t Molentje 
is een inzamelpunt ingericht voor oud 
gereedschap. Lever hier uw overtollig 
gereedschap in en steun hiermee de  
Stichting Gered Gereedschap. 

De stichting zorgt ervoor dat dit gereedschap 
toegepast kan worden bij het inrichten van technische 
scholen en het ondersteunen van startende 
ondernemers in ontwikkelingslanden.  
Met uw gereedschap kunnen jongeren een vak  
leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.  
Meer informatie leest u op  
www.geredgereedschap.nl.

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.

Scan de QR-code en lees 
welk gereedschap u wel  
en niet kunt inleveren.

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 of scan 
de QR-code. 

Open dagen buiten-
plaatsen Heemstede 

In het kader van het Themajaar Historische 
Buitenplaatsen zijn op 1 en 8 september enkele 
buitenplaatsen in Heemstede open voor publiek. Een 
unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken van 
dichtbij te bekijken. Op elke deelnemende buitenplaats 
worden gratis rondleidingen gegeven.
Speciaal voor deze dag heeft de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek een fietsroute uitgezet. Deze 
kunt u downloaden vanaf de website van de HVHB en 
van www.heemstede.nl. 



Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Nieuwe bijlage bij het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 6 september 2012 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek 
om ontheffing voor het gebruik van de 
busbanen - openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een fietsoverkapping - openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023) 548 56 07.

Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college een 
nieuwe bijlage behorende bij het Afwegingsmodel 
handhaving kinderopvang vastgesteld. Het gaat 
om een transponeringstabel, vanwege nieuwe 
landelijke regelgeving, te weten het Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen en de Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Het gewijzigde Afwegingsmodel treedt met ingang 
van 6 september 2012 in werking. 
 

De nieuwe bijlage ligt tot en met 21 november 2012 
ter inzage op het gemeentehuis. Het Afwegingsmodel 
met de nieuwe bijlage is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Lucas van Leijdenlaan 15 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.223 
ontvangen 13 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Frans Lisztlaan 16 het kappen van een taxus 2012.227 

ontvangen 21 augustus 2012
-  Anna Blamanlaan 1 het kappen van een acacia 

2012.226 
ontvangen 20 augustus 2012

-  Glipper Dreef 199 het kappen van 6 eiken 2012.225 
ontvangen 17 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 30 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:

-  Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.212 
ontvangen op 27 juli 2012

-  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 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. 

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

Starten uitgebreide procedure voor 
brandveilig gebruik
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik 
te verlenen:

-  Sportparklaan 6-10 het vestigen van buitenschoolse 
opvang in voetbalkantines aan de Sportparklaan  
6 en 10 2012.199

-  Bosboom Toussaintlaan 18 brandveilig gebruik voor 
een tijdelijk dependance van de Nicolaas Beetsschool 
( 2 jaar) 2012.176

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 30 
augustus 2012 gedurende 6 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 24 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Rhododendronplein 1 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.186
-  Rhododendronplein 2 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.187
-  Orchideeënlaan 28 het plaatsen van een dakopbouw 

2012.194

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
30 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’.



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.

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

Beroep
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
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Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Rectificatie
Portret ditmaal goed

Heemstede  - Vorige week pu-
bliceerde De Heemsteder bij de 
aankondiging van de KNH-ex-
positie een foto die niet correct 
is weergegeven. Het gaat om 
een werk van Hans Elsas. Het 
portret was helaas liggend en 
niet - zoals het hoort - staand 
afgebeeld. Bij deze de juiste 
weergave. Excuses van de re-
dactie/opmaak.
Overigens wordt de exposi-
tie van Kunstenaars Noord-
Holland op zaterdag 1 sep-
tember geopend om 16.00 
uur. Daarna kunt u op de Ge-
dempte Herensingel 4 – want 
daar is het – nog terecht 
tot en met 13 oktober. Info: 
www.galerieknh.nl.

Elk schilderij een nieuwe uitdaging
Heemstede - Schilderen is voor 
Mary Donkersloot een beleving, 
gevoel, intuïtie en emotie die 
worden vertaald op het doek.
De Stijl van Mary Donkersloot 
laat zich moeilijk vatten, er zit-
ten nogal wat tegenstellingen in. 
Toch vol leven, soms meer ex-
pressionistisch. Haar werk wordt 
als krachtig maar ook als drome-
rig chaotisch beschreven. Hoe-
wel haar werk als abstract met 
figuratieve elementen omschre-
ven laat ze daarbij toch een ei-
gen visie zien. Daarbij probeert 
ze vaak een grens op te zoeken. 
Kleuren spelen daarbij altijd een 
belangrijke rol.  Het geheel geeft 
toch vaak een tijdloze aanblik.  
Vaak probeert ze het gevoel van 

geschiedenis in haar schilderijen 
te leggen. Ze gebruikt daarvoor 
hoofdzakelijk haar intuïtie.  Ook  
aanleidingen om te schilderen 
zijn indrukken van reizen, dage-
lijkse vormen, kleuren en vanuit 
haar onderbewuste. Materialen 
zoals verschillende zandsoor-
ten, pigmenten, papier, meta-
len, monoprinten kunnen tijdens 
het proces op het doek of pa-
pier inspireren tot eigen vormen-
taal. Mary gebruikt het moment 
en reis door haar werk, waar 
een gelaagd doorwerkt doek 
ontstaat, maar ook transparan-
tie valt te ontdekken. Elk schil-
derij is een nieuwe uitdaging 
een soort avontuur waarin ze het 
experiment durft aan te gaan. 

Expositie is vanaf heden te zien 
in het raadhuis van Heemstede 
aan het Raadshuisplein, vanaf 
heden tot en met 28 september.

100/120 acryl  ‘Inside out’.

Bennebroek - Er is een nieuwe 
expositie in het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5, die ge-
houden wordt van 7 september 
tot en met 2 oktober a.s.
Dit keer is er kunst te zien van de 
kunstenaars Liesbeth van Wel-
bergen en Ton van Ierschot.

Liesbeth beeldhouwt sinds 2003. 
Ze maakt figuratieve torso’s in 
steen en naar model in brons. 
Daarbij gebruikt ze verschillen-
de steensoorten, zoals albast, 
serpentijn en marmer. Vaak wor-
den de beelden ook intuïtief van-
uit de oorspronkelijke steenvorm 
gehakt of gevijld.
Ton van Ierschot schildert vanuit 
gevoel, dat zoekend is naar de 
interne kracht van de verbeel-
ding. Hij gebruikt voor zijn schil-
derijen acrylverf en gemengde 
technieken, waarbij rust en dy-
namiek elkaar afwisselen. Expe-
rimenterend zoekt hij naar de 
kleur en vorm van een ongrijp-
bare wereld. De tentoonstelling 
wordt geopend op donderdag 6 
september a.s. om 20.00 uur.

De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot en met 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur. 

90/90 acryl/ gemengde techniek 
‘turning point’.

Figuratieve torso’s in Bennebroek

Klassiek concert
in Bosbeek

Heemstede - Zondagmiddag
2 september komt Harimada 
Kusuma een piano concert ge-
ven in de kapel van Bosbeek.  
Aanvang: 15.00 uur. Toegang 
gratis. Woonzorgcentrum en 
Verpleeghuis Bosbeek krijgt 
dit concert aangeboden door 
Stichting Musicians Worldwi-
de. Dankzij sponsoring is deze 
stichting in staat om jonge geta-
lenteerde musici in zorgcentra te 
laten spelen. Tegelijkertijd doen 

de musici concertervaring op. 
Voor 2012 staat nog een ande-
re concert op zondagmiddag 
gepland, namelijk 4 november. 
Buurtbewoners van Bosbeek 
worden uitgenodigd om sa-
men met bewoners te genieten 
van deze concerten. Bezoekers 
kunnen bovendien gebruik ma-
ken van de faciliteiten van het 
restaurant. Voor een maaltijd 
graag reserveren via de recep-
tie van Bosbeek: 023 – 8929900. 

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Nieuwe bijlage bij het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 6 september 2012 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek 
om ontheffing voor het gebruik van de 
busbanen - openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een fietsoverkapping - openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023) 548 56 07.

Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college een 
nieuwe bijlage behorende bij het Afwegingsmodel 
handhaving kinderopvang vastgesteld. Het gaat 
om een transponeringstabel, vanwege nieuwe 
landelijke regelgeving, te weten het Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen en de Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Het gewijzigde Afwegingsmodel treedt met ingang 
van 6 september 2012 in werking. 
 

De nieuwe bijlage ligt tot en met 21 november 2012 
ter inzage op het gemeentehuis. Het Afwegingsmodel 
met de nieuwe bijlage is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Lucas van Leijdenlaan 15 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.223 
ontvangen 13 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Frans Lisztlaan 16 het kappen van een taxus 2012.227 

ontvangen 21 augustus 2012
-  Anna Blamanlaan 1 het kappen van een acacia 

2012.226 
ontvangen 20 augustus 2012

-  Glipper Dreef 199 het kappen van 6 eiken 2012.225 
ontvangen 17 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 30 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:

-  Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.212 
ontvangen op 27 juli 2012

-  Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen 
in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande 1

e
 

verdieping 2012.215 
ontvangen 2 augustus 2012

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. 

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

Starten uitgebreide procedure voor 
brandveilig gebruik
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik 
te verlenen:

-  Sportparklaan 6-10 het vestigen van buitenschoolse 
opvang in voetbalkantines aan de Sportparklaan  
6 en 10 2012.199

-  Bosboom Toussaintlaan 18 brandveilig gebruik voor 
een tijdelijk dependance van de Nicolaas Beetsschool 
( 2 jaar) 2012.176

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 30 
augustus 2012 gedurende 6 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 24 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Rhododendronplein 1 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.186
-  Rhododendronplein 2 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.187
-  Orchideeënlaan 28 het plaatsen van een dakopbouw 

2012.194

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
30 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’.




