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Informatie van de gemeente Heemstede, 12 september 2012

#H12 groot succes
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U kunt nog
tot 21.00 uur
stemmen!
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

Het door de gemeente ondersteunde jongerenevenement #H12 is een groot succes gebleken. Jongeren tussen 12 en 18 jaar
konden zaterdag 8 september deelnemen aan diverse activiteiten als kratstapelen (zie foto), panna-knock-out en diverse
workshops. Tot volgend jaar bij #H13!

Parkeren?
Betaal vanaf 1 oktober met uw mobiel!
Parkeren in de winkelgebieden Binnenweg/
Raadhuisstraat en
Zandvoortselaan
wordt vanaf 1 oktober
eenvoudiger door
mobiel parkeren. Met uw
mobiele telefoon betaalt
u de parkeertijd via een
telefoonnummer, sms of
app. Voordeel hiervan is dat u geen contant
geld, chipknip of pinpas meer nodig heeft om
te parkeren.

Het afrekenen kan met elk type mobiele telefoon en via
elke telefoonprovider. Om van mobiel parkeren gebruik
te kunnen maken, moet u eerst een keuze maken uit een
van de vele aanbieders. (dit zijn op het moment o.a. EuroWallet BV, Parkline en Parkmobile, Yellowbrick, Sunhill
Technologies, SMSParking, My Order/Rabobank).
Wanneer u zich heeft aangemeld, gaat het betalen via uw
mobiel vanaf 1 oktober als volgt:
U geeft de code van de parkeermeter, kenteken en de
begintijd door aan de aanbieder. Bij terugkomst geeft
u de eindtijd van de parkeersessie in. U hoeft dus niet
van tevoren in te schatten hoeveel tijd u denkt nodig te
hebben. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl.

Wethouders in de wijk

21 september in serviceflat de Rozenburg (bij station)
Na de proef in het voorjaar zetten de wethouders
het spreekuur voort. Eén keer in de twee maanden
kunt u op locatie, ergens in Heemstede, in gesprek
met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt.
Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon
binnenlopen.

Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 21
september tussen 10.00 en 12.00 uur in serviceflat
De Rozenburg aan de Zandvoortselaan 84. (Dit is
tegenover het NS-station Heemstede-Aerdenhout). U
wordt van harte uitgenodigd om langs te komen en
van gedachten te wisselen met de wethouders!

Wijkschouw omgeving station
U stemt toch ook op
12 september?

Op woensdag 12 september zijn de
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Alle
praktische informatie over de verkiezingen
vindt u op www.heemstede.nl/Politiek en
organisatie/Verkiezingen 2012.

Stemmen: neem ook uw
legitimatiebewijs mee

Omdat u in Heemstede in elk willekeurig
stemlokaal binnen de gemeente kunt stemmen,
is het van belang dat u naast uw stempas ook
een geldig legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identificeren mag u
niet stemmen

Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas
machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse
machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige
legitimatiebewijs meenemen. Ook hier geldt dat het
legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen.
Zonder dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan
mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

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

Op donderdag 27 september houdt de gemeente
Heemstede in samenwerking met de politie
een schouw in de Bloemenbuurt, Dichtersbuurt
en Vogelpark. Gezamenlijk inventariseren zij
of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere
onderhoud en de handhavingsacties zijn
uitgevoerd.
Dit doen zij in het gebied rondom het station. De wijk
wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, heel en veilig.
Tijdens de schouw wordt dan gelet op de bestrating,
straatmeubilair, groen, zwerfvuil, 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 melden via
wijkschouw@heemstede.nl.

Meer weten over deze wijkschouw?

Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur
openbare orde en veiligheid, telefoon (023) 548 57 45
of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Werk aan de weg
Prinsenlaan Tot half oktober 2012 worden op de
Prinsenlaan diverse werkzaamheden uitgevoerd voor
de realisatie van een 30km/uur-zone:
Fase 1: 3 t/m 21 september
Aanleg parkeervoorzieningen in de Prinsenlaan en
Glipperweg. In deze periode wordt op wisselende
gedeelten van de rijbaan gewerkt. Het werk zorgt voor
beperkte verkeershinder.
Fase 2: donderdag 13 september van 8.30 tot 16.30
uur
Aanleg verkeersdrempel kruising Prinsenlaan/
Prinsessenhof.
Autoverkeer van en naar de Prinsessenhof is niet
mogelijk. Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd.
Fase 3: 17 t/m 29 september
Verkeersplateau Prinsenlaan tussen Kadijk en
Floradreef.
De Prinsenlaan is in deze periode afgesloten voor
doorgaand verkeer. Op de Herenweg, Glipperweg en
Glipper Dreef staan omleidingsroutes aangegeven.
Tijdens een deel van deze fase kunnen bewoners van
de Kadijk en Talmastraat hun woning alleen per auto
bereiken via de kruising Kadijk/Herenweg. De wijk
Prinseneiland is dan alleen bereikbaar via de Dr. J.R.
Thorbeckelaan.
Fase 4: 1 t/m 5 oktober
Aanleg inritconstructie Glipperweg
De Prinsenlaan is in deze periode afgesloten voor
doorgaand verkeer. Op de Herenweg, Glipperweg en
Glipper Dreef staan omleidingsroutes aangegeven.

Fase 5: 8 t/m 12 oktober
Aanleg parkeervoorzieningen ter hoogte van
Prinsenlaan 48 t/m 56. Het werk zorgt voor beperkte
verkeerhinder.
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.
Afsluiting Prinsenbrug Haarlem Van 24 september
tot en met uiterlijk 12 november 2012 is de
Prinsenbrug in Haarlem afgesloten voor alle verkeer. Er
zijn omleidingsroutes ingesteld.
Kijk voor actuele informatie op www.haarlem.nl/
prinsenbrug.nl.

Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor kappen
- Hugo de Vriesplein 14 het kappen van een populier
2012.237
ontvangen 31 augustus 2012
- Beethovenlaan 66 het kappen van 2 berken 2012.233
ontvangen 28 augustus 2012
- Dinkellaan 16 het kappen van een berk 2012.234
ontvangen 28 augustus 2012
- Jeroen Boschlaan 6 het kappen van een es 2012.235
ontvangen 30 augustus 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 13
september 2012 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).

Verleende omgevingsvergunningen

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’.

(verzonden 7 september 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Bankastraat 25 het kappen van een berk 2012.218
- M. Vaumontlaan 17 het kappen van een lijsterbes en
een iep 2012.228
- Hugo de Vriesplein 14 het kappen van een populier
2012.237
- Herenweg 154 het kappen van een beuk 2012.217
- Johan Wagenaarlaan 23 het kappen van een blauw
spar 2012.231
- Glipper Dreef 199 het kappen van 6 eiken 2012.225

Start voorbereidingsprocedure monumentenvergunning

- Herenweg 21C een woning splitsen in 2 woningen
2012.178

Verleende omgevingsvergunning

(verzonden 10 september 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Binnenweg 205-207 het verwijderen van een
draagmuur, vervangen van de entreepui en plaatsen
reclame 2012.201

Het ontwerpbesluit tot verlening van de
monumentenvergunning ligt vanaf 13 september
2012 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 in het raadhuis op het Raadhuisplein
1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente
kenbaar maken. Neem voor meer informatie contact
op met de heer J. van Wanum van de afdeling Bouwen Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 55.

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
13 september 2012 van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 20 september 2012 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

- 20.30 uur bezwaar tegen de weigering handhavend
optreden m.b.t. een gebouwde dakkapel aan de
Alberdingk Thijmlaan 22 - openbaar -

- 20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een
gehandicaptenparkeerplaats - niet 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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

MELD

Losliggende stoeptegels?
Meer weten?

contact opvia
met de gemeente,
Meld gevaar, schade op straat ofNeem
overlast
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift
punt 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
van
de gemeente
(023) 548 57 62
betrekking
heeft, worden overlegd.

Beroep
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
toegang
internet?
openingstijden
U kunt,
als u belanghebbendehet
bent,meldnummer
op grond van
isGeen
genomen
kunt u in dietot
gevallen
waar dit is Bel tijdens
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

MELDpunt

Vuil op straat?

Overlast

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

