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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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•  Themabijeenkomst CJG

•  Reconstructie Herenweg

• Aanmelden Jeugdsportpas

In deze HeemstedeNieuws:

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 gaan de gemeenteraadsleden met elkaar in discussie op donderdag-

avond 15 september vanaf 20.00 uur. De bijeenkomst vormt het slot van de ‘kerntakendiscussie’. U wordt van harte uitgenodigd 

deze openbare raadsvergadering 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 winkel-

aanbod of het bieden van sport- en vrije-

tijdsmogelijkheden, om maar een paar voor-

beelden te noemen. Door hier nu al over na 

te denken kan worden ingespeeld op ver-

anderingen in de samenleving. Zodat 

Op woensdag 28 september zal de gemeente 

Heemstede in samenwerking met de politie en 

woningcorporaties een schouw houden in de 

Schilderswijk. Gemeente, politie en woning-

corporaties zullen inventariseren of er nog 

knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud 

en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. De 

wijk wordt beoor-

deeld op de the-

ma’s: schoon, heel 

en veilig. Tijdens 

de schouw wordt 

dan gelet op de 

Vanaf volgende week tot en met 25 

oktober is het werk van Liselot Been te 

bewonderen in de burgerzaal van het 

raadhuis. Tijdens deze periode zal de 

kunstenaar regelmatig aanwezig zijn. Ze 

vertelt over haar werkwijze; de psychische 

werking van kleur, vorm en getalswaarde 

aangestipt. Kunst als iets dat meer kan 

doen dan mooi boven de bank hangen. In 

haar werk spelen surrealistische technie-

ken als dripping, fl owing en automatisme 

een rol.

Kijk op www.liselotbeen.nl voor meer 

informatie, data en tijden.

Hoe ziet Heemstede er in 2025 uit?
Slotdebat donderdag 15 september

Wijkschouw 
Schilderswijk

vervolg op pag. 2

Expositie 
Burgerzaal
Liselot Been

Heemstede ook in de toekomst een aan-

trekkelijke woonplaats blijft.

Raadplegen inwoners

Uit deze kerntakendiscussie is een bepaal-

de 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 meepraten via inter-

net en tijdens een publieksbijeenkomst. In 

totaal gaven zo’n 450 inwoners hun mening. 

Daarnaast praatten nog 50 vertegen-

woordigers van verenigingen en instellingen 

en ook ondernemens mee over de 

toekomst van Heemstede.

Van input tot visie

De kerntakendiscussie en de enquete onder 

inwoners is begeleid door een onafhankelijke 

partij: Deloitte. Aan de hand van de discus-

sies 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 samen-

vatting kunt u inzien via de gemeentelijke 

website www.heemstede.nl. Het complete 

document wordt op donderdag 

8 september op deze site gepubliceerd. 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 van de raad over de kern-

taken vindt plaats op donderdag 15 

september vanaf 20.00 uur in het Raadhuis, 

Raadhuisplein 1. U wordt van harte uit-

genodigd hierbij aanwezig te zijn. De agenda 

van dit slotdebat kunt u volgende week in 

HeemstedeNieuws bekijken.
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Van 27 juni tot en met 22 augustus 2011 heeft het reconstructieplan voor de tweede fase 

van de Herenweg ter inzage gelegen. Fase 2 is het deel tussen de Koediefslaan en de 

grens met Haarlem. Op 30 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders dit 

ontwerp voorlopig vastgesteld. Het plan is naar aanleiding van de zienswijzen op een aan-

tal punten gewijzigd. Het plan wordt defi nitief nadat het in de commissie Ruimte en de 

gemeenteraad is behandeld. U kunt deze avond inspreken.

Op zondag 11 september van 11.00 uur 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 hondendemonstraties gegeven 

door Kynologenclub Kennemerland uit 

Heemstede. 

Het plan op hoofdlijnen 

Het vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising met de Zandvoortselaan en 

de Lanckhorstlaan; 

Het aanbrengen en aanpassen van een verkeersregeling op de kruising Laan van 

Rozenburg / Adriaan Pauwlaan / Herenweg; 

Een versmalling van de asfaltrijbanen; 

Vrijliggende of aanliggende (verhoogde) fi etspaden van rood asfalt. 

Inspraakreacties

De inspraak heeft tot enkele aanpassingen in het oorspronkelijke plan geleid. De belang-

rijkste aanpassingen van het ontwerp als gevolg van wensen van insprekers zijn:

het rechtsafvak voor het verkeer uit het noorden in de richting Zandvoort is in dit plan 

veel langer gemaakt;

de parkeerplaatsen aan de oostzijde van de weg, tussen Adriaan Pauwlaan en 

Lanckhorstlaan, zijn in het plan vervallen;

het fi etspad zal over een grotere lengte verhoogd aanliggend zijn in plaats van vrijliggend;

op de eerste plantekening ontbraken enkele inritten; deze zijn toegevoegd;

het rode asfalt zal in de voorrangsrichting (de Herenweg) worden doorgezet over de kruising.

Via www.heemstede.nl (plannen en projecten Reconstructie Herenweg) kunt u de 

tekening van het defi nitief ontwerp downloaden.

Behandeling commissie en raad

De commissie Ruimte wordt in haar vergadering van donderdag 22 september a.s. 

gevraagd haar advies aan de raad uit te spreken over het voorgenomen plan. Daarna 

neemt de gemeenteraad op 29 september een defi nitief besluit. De vergadering van de 

raadscommissie begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het raadhuis aan het 

Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Als u wilt, kunt u tijdens de commissievergadering het woord voeren over dit onderwerp. Wilt 

u gebruik maken van dit spreekrecht, dan dient u voor aanvang van de vergadering contact 

op te nemen met de raadsgriffier, tel. (023) 548 56 46, e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Reconstructie

In de periode 2011-2015 wordt de gehele Herenweg opnieuw ingericht. Er komen vrijliggende 

fi etspaden, parkeerstroken en oversteekplaatsen, en het asfalt wordt vervangen. Het werk 

wordt in vier fasen uitgevoerd. De eerste fase, het deel vanaf het kruispunt Kerklaan/

Eykmanlaan tot en met de Koediefslaan, is afgerond.

De uitvoering van de herinrichting van de tweede fase is voor het verkeer ingrijpend. Om 

een aantal redenen is het noodzakelijk steeds een deel van het werk volledig af te sluiting 

voor alle verkeer, behalve voetgangers.

De Vrienden van de Kinderboerderij verkopen geitenkaas en verse eieren. Ook is een 

kraam met verse biologische groenten, fruit en olijfolie aanwezig. Personeel van de dieren-

ambulance 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 van de huisaccordeonist Henk. De toegang is gratis, maar 

de opbrengsten komen ten goede aan de kinderboerderij.

Uitkomst inspraakreacties deel Kerklaan 
t/m Koediefslaan
Reconstructie Herenweg fase 2

Oogstfeest kinderboerderij 
met pompoenen en 
hondenshows

bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en fout par-

keren. Als u bewoner bent van deze wijk kunt u knelpunten die het algemeen belang van uw buurt 

aangaan aan ons melden via wijkschouw@heemstede.nl. 

Meer weten over deze wijkschouw?

Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur openbare orde en veiligheid via telefoon-

nummer (023) 548 57 45 of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl. 

vervolg van pag. 1

Kruispunt Cruquiusweg- Javalaan

De komende week worden rond het kruispunt nog afrondende werkzaamheden verricht. 

Het werk kan nog voor zeer beperkte verkeershinder zorgen, met name voor fi etsers en 

voetgangers.

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.

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. 

Spoorviaduct N208

In opdracht van ProRail wordt in het weekend van 16 t/m 19 september het spoorwegviaduct 

in Haarlem over de Randweg (N208) vervangen. De werkzaamheden zullen worden verricht 

in de weekenden en ’s nachts. De onderdoorgang is dat gehele weekend afgesloten. 

  Werk aan de weg

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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Met de start van de scholen start ook het JeugdSportPasproject weer bijna. 

Verenigingen uit Heemstede hebben hun cursusaanbod zelf aangemeld via de web-

site www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. 

In de Breitnerweg wordt de oude riolering vervangen en een drain aangelegd om het hemel-

water af te koppelen. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de weg aangepakt: een verbreding 

van het trottoir aan de zuidzijde en vervanging van de laanbeplanting. Daarnaast wordt de 

asfaltverharding in een stukje van de J.H. Weissenbruchweg vervangen door klinker-

verharding.

Iedere ouder maakt het wel eens mee, je peuter krijgt een driftbui in de supermarkt, het 

eten vliegt door de kamer of wil nog dat extra verhaaltje voor het slapen gaan. In de thema-

bijeenkomst peuterontwikkeling krijgt u handvatten om met dit soort dagelijkse situaties om 

te gaan. Hierdoor wordt opvoeden nog leuker. U hoort ook ervaringen van andere ouders. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat u kunt verwachten van uw kind in deze leef-

tijdsfase. Denk hierbij aan onderwerpen als samen spelen, omgaan met grenzen die u als 

ouder stelt en dergelijke.

U bent van harte welkom op woensdag 21 september van 19.30 tot 21.30 uur op de Lieven 

de Keylaan 7 in Heemstede. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Graag aan-

melden via e-mail: jgz@jgzkennemerland.nl of bellen naar (088) 995 95 95.

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wilt u meer weten over deze themabijeenkomst of heeft u een andere vraag? Voor alle vra-

gen 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 e-mail 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

Meld je aan voor de 

JeugdSportPas!

Vervangen riolering en 

inrichting Breitnerweg

Peuters “lief, maar ook 

wel eens lastig”

Inmiddels is ook de inschrijving geopend 

voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Kinderen 

kunnen op de website van Sportservice 

Heemstede-Zandvoort kiezen voor 

Heemstede, inloggen, en hun keuze maken. 

Een sportcursus bestaat uit vier lessen. 

Kinderen kunnen voor 5 euro deze 4 lessen 

bijwonen. Enkele bijzondere sporten zijn 

iets duurder. De kinderen ontvangen deze 

week via hun school een brief over de 

JeugdSportPas met daarin alle informatie.

Diverse sporten

Er wordt gestart met hardlopen, scouting en 

reddingszwemmen. In de wintermaanden 

kan er geschaatst worden, maar ook wordt 

dan taekwondo en tafeltennis aangeboden. 

In 2012 kunnen de kinderen onder andere 

meedoen aan judo, karate, skiën, snow-

boarden, roeien en honk- en softbal.

De JeugdSportPas

Het sportstimuleringsproject ‘Jeugd Sport 

Pas’ wordt gefi nancierd door de gemeenten 

Heemstede om kinderen van groep 5 t/m 8 

van het basisonderwijs tegen een lage prijs 

kennis te laten maken met diverse takken 

van sport. De JeugdSportPas wordt uit-

gevoerd door Sportservice Heemstede-

Zandvoort. Zij betrekken bij de uitvoering 

daar waar mogelijk de plaatselijke sport-

verenigingen. Ook de basisscholen 

zijn betrokken bij het project. De vak-

docenten lichamelijke opvoeding geven 

waar mogelijk een introductieles van een 

aantal sporten en stimuleren de kinderen 

om in te schrijven.

Voor meer informatie over de Jeugd Sport 

kunt u contact opnemen met Steffen van 

der Pol. Bereikbaar op telefoonnummer 

(023) 574 01 16 of mail naar jspheza@

sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Inspraakreacties

In de inspraakperiode is één reactie 

binnengekomen. De inspraak heeft niet 

geleid tot aanpassingen in het plan.

Behandeling in commissie

De commissie Ruimte wordt in haar ver-

gadering van donderdag 22 september a.s. 

gevraagd haar zienswijze kenbaar te 

maken over het voorgenomen plan. 

Daarna nemen burgemeester en wet-

houders een defi nitief besluit. De ver-

gadering van de raadscommissie begint 

om 20.00 uur en wordt gehouden in het 

Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. Via www.heemstede.nl (ver-

gaderstukken en besluiten) kunt u bij de 

vergadering van de commissie Ruimte de 

tekening van het defi nitief ontwerp down-

loaden.

Als u wilt, kunt u tijdens de commissiever-

gadering het woord voeren over dit onder-

werp. Wilt u gebruik maken van dit spreek-

recht, neem dan voor aanvang van de ver-

gadering contact op met de raadsgriffier, 

tel. (023) 548 56 46, 

e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Handhavingsactie gezonken vaartuig Houtvaart

Verkeersbesluit(en)

In het kader van artikel 17 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en 

binnenwateren is in opdracht van burgemeester en wethouders het volgende volledig 

gezonken vaartuig gelicht dat in de Houtvaart lag:

een roeiboot t.h.v. Vondelkade 32. 

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode van 13 weken - met ingang van 7 septem-

ber 2011 - opgeslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige 

eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig 

niet wordt opgehaald, zal het college het vaartuig openbaar verkopen dan wel vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

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

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Jozef Israëlsplein 8 als gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner. 

 (verzonden 1 september 2011).

 

Het besluit ligt vanaf 8 september 2011 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar 

maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoed-

eisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voor-

ziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 

2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten 

griffierechten worden betaald. 
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Overijssellaan 309 brandveilig gebruik i.v.m. uitbreiding van 20 2011.218

 naar 40 kindplaatsen

 ontvangen 26 juli 2011

Van der Waalslaan 33 brandveilig gebruik i.v.m. uitbreiding van 30 2011.216

 naar 40 kindplaatsen

 ontvangen 26 juli 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  8 september 2011 van maandag tot en met donder-

dag 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:

Craynestersingel 23 het kappen van 2 zeedennen 2011.212

Herenweg 49C een gevelwijziging van een bedrijfspand 2011.214

Alletta Jacobslaan 1 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.223

 voorgeveldakvlak

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Herenweg 49C een gevelwijziging van een bedrijfspand 2011.214

Het verzoek ligt vanaf  8 september 2011  gedurende 4 weken van maandag tot en met donder-

dag 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 2 september 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Fazantenlaan 31 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.178

 voorgeveldakvlak en vergroten op het 

 achtergeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor kappen

Achterweg 5 het kappen van een Paardenkastanje,  2011.230

 een Esdoorn en een Eik

Meerweg 53 het kappen van een berk 2011.229

Crayenestersingel 59 het kappen van 3 eiken 2011.225

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  8 september 2011 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 af-

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

bezwaar maken. Zie kader.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen om-

gevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 15 september 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

erfafscheiding aan de Bronsteeweg 1 - openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om leerlingenvervoer   

- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaren tegen openbaarmaking planschade risicoanalyserapport Woonwijken 

West en weigering toezending stukken twee vergaderingen Raadscommissie 

Ruimte - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07

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 etsen 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 verwijderd die 

aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 

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 tel. (023) 548 56 30.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan en brandveilig gebruik

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan en brandveilig gebruik te verlenen:

Achterweg 19 brandveilig gebruik voor het pand de 2011.161

 Pauwehof voor kerkelijke en maatschappelijke 

 activiteiten

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf  8 september 2011 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.
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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 ver-

huizing 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 on-

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (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 overheidsvoorzieningen. 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 besloten de volgende persoon per 

16-08-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

M. Bereandā, geboren 18-11-1984, Jan van den Bergstraat 91

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).




