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NIEUWS

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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•  Agenda's vergaderingen

•  Heemstede in 2025

• Wijkschouw schilderswijk

In deze HeemstedeNieuws:

In april 2010 is de gemeente Heemstede samen met Uitvaartcentrum Dunweg BV 

gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor het vestigen van een uitvaartcentrum 

op de begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede. Na een lang traject, waar het 

buurtcomité en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nauw bij betrok-

ken zijn geweest, is gebleken dat een uitvaartcentrum op de begraafplaats ruimtelijk 

en fi nancieel haalbaar is. Dit heeft Dunweg doen besluiten het uitvaartcentrum daad-

werkelijk te gaan realiseren. Er is hiertoe een concept-realisatieovereenkomst tussen 

Dunweg en de gemeente Heemstede opgesteld. 

Van 16 september vanaf 20.00 uur tot 19 september uiterlijk 6.00 uur worden werkzaamheden 

verricht aan de westelijke randweg N208 (onder andere vervanging spoorbrug). De N208 is 

afgesloten vanaf de Pijlslaan t/m de Leidsevaart. Weggebruikers worden via borden omgeleid. 

Gedurende het hele weekend rijden er geen treinen tussen Haarlem en Leiden. De NS zorgt 

voor alternatief vervoer.

De ooievaars van de Fazantenlaan in Heemstede krijgen gezelschap van vier 

Shetlandpony’s. De pony’s worden ingezet als natuurbeheerders. Gebleken is namelijk 

dat enkele zeldzame plantensoorten in het gebied baat hebben bij begrazing.

Het loslaten van de Shetlandpony’s gebeurde op verzoek van de gemeente Heemstede. Uit 

een onderzoek van Landschap Noord-Holland kwam namelijk naar voren dat de plantenwe-

reld erg gebaat is bij begrazing door pony’s. Deze liepen tot een paar jaar geleden nog in 

het gebied. Bij het onderzoek werden planten van natte graslanden en duinvalleien aange-

troffen die hun aanwezigheid te danken hebben aan begrazing.

Landschap Noord-Holland heeft de gemeente Heemstede geadviseerd over het beheer van 

het moerasachtige terrein. De gemeente heeft dit advies overgenomen en Landschap 

Noord-Holland heeft er voor gezorgd dat het ecologisch beheerbedrijf Ekogrön de vier 

Shetlandpony’s in het natuurgebied kon loslaten. Dat loslaten gebeurde vlak nadat er drie 

jonge ooievaars de nestpaal, die in het gebied voor hen is geplaatst, hadden verlaten. 

Vrijwilliger Peter de Elzen, die de ooievaars vanuit zijn woning aan de Fazantenlaan goed in 

de gaten houdt, was blij met dit prima resultaat van het paartje ooievaars.

Haalbaarheidsonderzoek

Een uitvaartcentrum is een voorziening 

waar een overledene naar toe wordt 

gebracht, verzorgd, opgebaard en kan wor-

den bezocht. Ook kan hier een uitvaart-

plechtigheid en condoleance worden 

gehouden. Een uitvaartcentrum is een 

belangrijke voorziening die op dit moment 

Uitvaartcentrum begraafplaats

Weekendafsluiting Randweg N208

Pony’s als beheerders in 

‘ooievaargebied’ Fazantenlaan

in onze gemeente ontbreekt. De begraaf-

plaats (waaronder de woning aan 

Herfstlaan 1) is samen met de al aan-

wezige aula een geschikte locatie. Er is de 

afgelopen periode onderzoek gedaan naar 

o.a. de ruimtelijke inpassing, de verkeers-

afwikkeling en parkeren. Op basis hiervan 

is door de gemeente een conceptbestem-

mingsplan opgesteld dat een toelichting 

geeft op deze aspecten. Door Dunweg is 

een ontwerp bouwplan en landschapsplan 

gemaakt.

Uitspraak Hoge Raad: 
geen leges identiteitskaart
De Hoge Raad heeft op 9 september jl. geoordeeld dat er geen leges mogen worden 

geheven voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK). Inwoners vanaf 14 jaar kunnen 

kosteloos een NIK aanvragen. Lees meer hierover in deze HeemstedeNieuws.

vervolg op pag. 2
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Ontwerp bouwplan en landschapsplan 

Het ontwerp voor het uitvaartcentrum en bijbehorend perceel gaat uit van een tweetal gebouwen. 

Een nieuw gebouw waarin het uitvaartcentrum wordt gevestigd en de bestaande woning 

Herfstlaan 1. De woning wordt intern omgebouwd tot twee rouw/sleutelkamers. Om deze ge-

bouwen worden paden en parkeerplaatsen aangelegd. Dunweg is er naar onze mening in 

geslaagd een ontwerp te maken dat goed past bij het rustieke en monumentale karakter van de 

begraafplaats. Op de afbeelding ziet u een impressie van het ontwerp en de ligging.

Bestemmingsplan

Het conceptbestemmingsplan gaat in op het toetsen van de plannen op het beleid van de provincie 

en gemeente met betrekking tot verkeer, parkeren, archeologie, fl ora- en fauna, water, duurzaam-

heid etc. U kunt het bestemmingsplan en toelichting hierop vinden op www.heemstede.nl. 

Realisatieovereenkomst

Om afspraken over het ontwerp, de procedures en fi nanciën vast te leggen, sluit de gemeente met 

Dunweg een concept-realisatieovereenkomst. Voordat deze overeenkomst wordt aangegaan, legt 

De Hoge Raad heeft op 9 september jl. geoordeeld dat er geen leges mogen worden 

geheven voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK). Het arrest van de Hoge Raad is 

per direct van kracht en betekent dat er door gemeenten geen leges meer mogen 

worden gevraagd voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Voor jongere personen 

geldt tot nader order dat de legesheffing in tact blijft.

Wat te doen als u (recent) een NIK heeft 

aangevraagd?

1. Als u een NIK zes weken geleden (vanaf 

29 juli 2011) of korter geleden heeft aan-

gevraagd, ontvang u de door u betaalde 

leges terug. U moet hiervoor een bezwaar-

schrift indienen bij:

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 

Postadres: Postbus 47, 2050 AA Overveen

U kunt het formulier voor het indienen van 

een bezwaarschrift downloaden op de 

gemeentelijke website: www.heemstede.nl. 

U kunt dit formulier ook afhalen bij de 

publieksbalie (Raadhuisplein 1).

Uitspraak Hoge Raad: geen 

leges identiteitskaart

2. Als u al eerder een bezwaarschrift heeft 

ingediend tegen het betalen van leges voor 

een NIK, ook als dit langer dan 6 weken 

geleden is, ontvangt u ook de door u betaal-

de leges terug. Dit bedrag zal binnenkort op 

uw rekening worden gestort. Voor meer 

informatie hierover kunt u contact opnemen 

met: 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Telefoon: (023) 512 60 66 (openingstijden: 

maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur).

3. Als de NIK langer dan 6 weken geleden 

aan u is verstrekt en u heeft destijds geen 

bezwaar aangetekend, kunt u geen leges 

meer terugvorderen. Uw bezwaar is dan niet 

ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

de gemeente deze eerst, samen met het ontwerp, het conceptbestemmingsplan (en welstandscri-

teria) voor aan de raadscommissie Ruimte. De raadscommissie Ruimte bespreekt deze stukken in 

haar vergadering van 22 september 2011 (aanvang 20.00 uur).

Inspreken in Commissie Ruimte

Wij nodigen u uit voor de bespreking in de commissievergadering op donderdag 22 september. U 

kunt tijdens de vergadering uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. Als u het 

woord wil voeren krijgt u spreektijd waarna discussie met de commissie mogelijk is. Het moment 

van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de voorzitter. U 

kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl of telefonisch tijdens 

kantooruren via (023) 548 56 46. Voor aanvang van de vergadering ter plekke aanmelden is ook 

mogelijk.

Welstandscriteria

Onderdeel van de plannen voor een uitvaartcentrum zijn de welstandscriteria. Deze criteria vermel-

den onder andere architectonische uitgangspunten waaraan het plan moet worden getoetst. Deze 

welstandscriteria kunt u bekijken op www.heemstede.nl. Nadat de criteria zijn besproken in de com-

missievergadering van 22 september, moet de gemeenteraad het voorstel voor de welstandcriteria 

ook behandelen in de raadsvergadering van 29 september 2011 (aanvang 20.00 uur). U wordt ook 

voor deze vergadering uitgenodigd. Inspreken bij de gemeenteraad is echter niet mogelijk.

Planning

Na het sluiten van de realisatieovereenkomst wordt het plan verder in detail uitgewerkt. Een wijzi-

ging in het bestemmingsplan is nodig, omdat het uitvaartcentrum niet past in het geldende bestem-

mingsplan “Landgoederen en Groene Gebieden”. Hiervoor wordt een procedure gevoerd waarbij 

inspraak mogelijk is. Wij houden u op de hoogte van de behandeling hiervan in de commissie- en 

raadsvergadering, de ontwikkelingen en over de momenten waarop inspraak mogelijk is.

Meer informatie

Op www.heemstede.nl – plannen en projecten – vindt u alle relevante documenten. Als u vragen of 

opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de heer G.A.M. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk 

Beleid (023) 548 57 65.

Op woensdag 28 september zal de gemeente 

Heemstede in samenwerking met de politie en 

woningcorporaties een schouw houden in de 

Schilderswijk. Gemeente, politie en woningcorpo-

raties zullen inventariseren of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud en de 

handhavingsacties zijn uitgevoerd. De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, heel 

en veilig. Tijdens de schouw wordt dan gelet op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerf-

vuil, hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en fout parkeren. Als u bewoner bent van 

deze wijk kunt u knelpunten die het algemeen belang van uw buurt aangaan aan ons mel-

den 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. 

Wijkschouw 

Schilderswijk

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

En wat kunnen inwoners van de gemeente verwachten over tien tot vijftien jaar? 

Over dit onderwerp gaan de gemeenteraadsleden met elkaar in discussie op donder-

dagavond 15 september vanaf 20.00 uur in het Raadhuis. De bijeenkomst vormt het 

slot van de ‘kerntakendiscussie’. Iedereen is van harte uitgenodigd deze openbare 

raadsvergadering bij te wonen. Het document ‘Van input tot visie’, dat de basis vormt 

voor het raadsdebat, kan geraadpleegd worden op www.heemstede.nl.

Kerntaken van de gemeente

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

komst uit en wat kunnen inwoners van de 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 in-

gespeeld 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. In totaal gaven ongeveer 450 in-

woners hun mening. Daarnaast praatten nog 50 vertegenwoordigers van verenigingen en 

instellingen en ook ondernemers mee over de toekomst van Heemstede.

Van input tot visie

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

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

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

Heemstede 2025. Dit document vormt de basis voor het raadsdebat op 15 september en 

kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.heemstede.nl. 

Informatie Raadsdebat

Het debat tussen de raadsleden over de kerntaken vindt plaats op donderdag 15 

september vanaf 20.00 uur in het Raadhuis, Raadhuisplein 1. Iedereen wordt van harte uit-

genodigd hierbij aanwezig te zijn.

Hoe ziet Heemstede er in 2025 uit? 
Raadsdebat op donderdag 15 september 2011

Sportparklaan

Als onderdeel van het project optimalisering Sportpark worden er op de Sportparklaan 

twee vluchtheuvels aangelegd. Op dit moment wordt nog druk gewerkt op het sportpark en 

het aangrenzende parkeerterrein. Daarna volgt de aanleg van de twee vluchtheuvels. 

Daarvoor zal het doorgaand verkeer tijdelijk worden omgeleid. Het Sportpark en het 

Tuincentrum blijven bereikbaar.

 

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over een rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

 

Station

In week 36 is 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 steigerwisseling 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 spoorwegvia-

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

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

  Werk aan de weg

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Rembrandtlaan 5 het doorbreken van een muur en 2011.232

 wijzigen kozijnen

 ontvangen 28 augustus 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Chopinlaan 23 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.237

 ontvangen 4 september 2011

Von Brucken Focklaan 1 het plaatsen van een dakopbouw 2011.235

 ontvangen 31 augustus 2011

Lombokstraat 40 het plaatsen van een dakopbouw en 2011.234

 uitbreiden van de 1e verdieping

 ontvangen 25 augustus 2011 

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Aan het Spaarne en  het kappen van 1 Salix, 1 Populus, 1 Ulmus 2011.233

Bronsteevaart ontvangen 26 augustus 2011

Herenweg 81 het kappen van een Beuk, een Conifeer,  2011.240

 een Hulst en een Den

 ontvangen 6 september 2011

Strawinskylaan 56 het kappen van een Berk 2011.239

 ontvangen 5 september 2011

Crayenestersingel 43 het kappen van 2 Coniferen 2011.236

 ontvangen 4 september 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 15 september 2011 van maandag tot en met don-

derdag 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 onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Beethovenlaan 35 het uitbreiden van een woonhuis 2011.224 

 ontvangen 3 augustus 2011

Het verzoek ligt vanaf 15 september 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met don-

derdag 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 tij-

dens 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. 

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. 

Huisnummering (verzonden 9 september 2011)

Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 24 augustus 2011 besloten tot de 

volgende huisnummeraanduidingen voor de 3 appartementen op Binnenweg 144.

Woning 1e verdieping links voor  : Binnenweg 144

Woning 1e verdieping links achter  : Binnenweg 144A

Woning 1e verdieping rechts  : Binnenweg 144B

Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 23 augustus 2011 besloten om aan 

de woning op de 2e verdieping het huisnummer Raadhuisstraat 12B te geven.

Het café op de begane grond  : Raadhuisstraat 12 

woning op de 1e verdieping  : Raadhuisstraat 12A.

woning op de 2e verdieping  : Raadhuisstraat 12B

Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 23 augustus 2011 besloten om aan 

de bovenwoning het huisnummer 19A te geven.

Bedrijfsruimte      : Herenweg 19

Woning 1e verdieping   : Herenweg 19A

 

Een bovenwoning op Julianalaan 8 is opgesplitst in 2 appartementen. De woning op de 1e 

verdieping is Julianalaan 8. Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 23 

augustus 2011 besloten om aan de woning op de 2e verdieping het huisnummer Julianalaan 

8A te geven.

Woning 1e verdieping   : Julianalaan 8

Woning 2e verdieping   : Julianalaan 8A

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 9 september 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

P.C. Hooftkade 1 het verhogen van de nok van het 2011.221

 woonhuis en plaatsen 2 dakkapellen op

 het westgeveldakvlak en 1 dakkapel op 

 het oostgeveldakvlak

Aletta Jacobslaan 1 het plaatsen van een dakkapel op 2011.223

 het voorgeveldakvlak

Kwartellaan 12 het plaatsen van een dakkapel op 2011.226

 het voorgeveldakvlak

Binnenweg 37 het vervangen van de entreepui van de winkel 2011.206

Reijnier van Holylaan en het bouwen van 8 garageboxen en 1 berging 2011.228

Heemsteedse Dreef 253 

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingplan

Maaslaan 20 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.208

 voor- en achtergeveldakvlak en wijzigen

 voor- en achtergevel 

IJssellaan 37 het uitbreiden van een woonhuis 2011.199

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 15 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 afde-

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

bezwaar maken. Zie kader.

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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Agenda's

Raadsdebat kerntakendiscussie

Gewijzigd

De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden 

van een openbare raadsvergadering op donderdag 15 september 2011 om 20:00 uur in 

het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering van 15 september 2011

  

2. Vragenuur

Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn inge-

diend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.

  

3. Raadsdebat kerntakendiscussie

Eerder dit jaar discussieerde de gemeenteraad over hoe de gemeente er over 10 tot 15 jaar 

uitziet, wat voor gemeente Heemstede wil zijn en welke kerntaken en voorzieningen daarbij 

horen. De kerntakendiscussie en de enquête onder inwoners is begeleid door een onafhan-

kelijke partij, Deloitte. Dit bureau heeft een werkdocument opgesteld ‘Van input tot visie: 

Heemstede 2025’. Dit document is de basis voor het debat.

  

Overige punten

  

4. Wat verder ter tafel komt  

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 20 september 2011 

om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 20 september 2011

Spreekrecht burgers

Vaststellen Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

2010 (A-stuk)

Aanpassing openingstijden/tarieven Bibliotheek Heemstede per 2012 (B-stuk)

WMO tevredenheidsonderzoek 2010 (C-stuk)

Onttrekken onderwijsbestemming deel Prinses Beatrixschool (C-stuk)

Actiepuntenlijst

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 21 september 2011 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwe-

zig te zijn.

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 21 september 2011

Spreekrecht burgers

Offerte tijdelijk inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de economische positie 

Heemstede’ (A-stuk)

Advies zendtijdtoewijzing De Branding (A-stuk)

Besluit naar aanleiding van herziening en uitbreiding van het verzoek van de heer Kruijer 

om correspondentie met hem op de website te plaatsen (A-stuk) 

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011 

(A-stuk)

Evaluatie Bestuursafspraken Brandweer 2010 (C-stuk)

Terugkoppeling uit de VRK

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: raadsgrif-

fi er@heemstede.nl 

Besloten vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een besloten vergadering aansluitend aan de openba-

re vergadering van de raadscommissie Middelen op 21 september 2011 in de Burgerzaal 

van het Raadhuis 

Op de agenda:

Vaststellen agenda besloten commissievergadering van 21 september 2011

Wijziging dienstregeling gemeente Heemstede uit het Vervoersplan 2012

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 22 september 2011 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn.

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 22 september 2011

Spreekrecht burgers

Vaststelling defi nitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 2 (A-stuk)

Verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord (A-stuk)

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bloemenkiosk aan het Adriaan van 

Ostadeplein (A-stuk)

Welstandscriteria uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan (A-stuk)

Resultaat haalbaarheidsonderzoeken en concept-realisatieovereenkomst uitvaartcen-

trum begraafplaats Herfstlaan (B-stuk)

Ontwerp-omgevingsvergunning bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein (B-stuk)

Notitie bebouwingsdichtheid (B-stuk)

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Slottuin’ (B-stuk)

Oprichten klankbordgroep Duurzaamheid (B-stuk)

Voorlopige vaststelling plan Breitnerweg (B-stuk)

Fietsoversteek Postlaan – Heemsteedse Dreef – Van den Eijndekade (B-stuk)

Reactie op ingediende zienswijze AWVN gebouw (C-stuk)

Aanwijzing drie parkeerplaatsen voor e-laadpunten (C-stuk)

Geen planologische mogelijkheid voor het plaatsen van mini-windturbines in de bestem-

mingsplannen voor de woonwijken (C-stuk)

Overzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit 

en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 

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

tegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een 

afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan 

afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

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

waarbij de persoon –indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhui-

zing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te tra-

ceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met onbeken-

de bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

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

ven. 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 het voornemen om de volgende per-

soon per 05-09-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

G. Ibrahimi, geboren 21-05-1990, Javalaan 22 A

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, tele-

foon (023) 548 58 68).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijven:

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

2011

Polakovičová, geboren 26-05-1975, Herenweg 100 per 24-08-2011

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).




