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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

•  Verkeershinder Zandvaartbrug

• Speelbos Meermond

In deze HeemstedeNieuws:

De gemeente Heemstede nodigt beel-

dend kunstenaars uit mee te denken 

over een bijzondere uitstraling voor zit-

elementen op de hernieuwde 

Binnenweg. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan mozaïek, spiegels, letters, foto’s 

etc. Een uitdaging voor uw creatieve 

geest! Lees meer hierover in deze 

HeemstedeNieuws.

Omdat in Nederland een identifi catieplicht 

geldt voor personen vanaf 14 jaar, heeft de 

Hoge Raad 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 de identi-

teitskaart gratis is voor personen vanaf 14 

jaar. Voor personen jonger dan 14 jaar 

geldt dat tot nader order de legesheffing in 

tact blijft (€9,20).

Evenals vorig jaar is, in overleg met de omringende gemeenten in de regio 

Kennemerland, besloten een regionale evenementenkalender samen te stellen. Op 

deze kalender staan alle meldingen voor grote, potentieel risicodragende evenemen-

ten. Zo hebben hulpdiensten zoals brandweer, politie en de Geneeskundige 

Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), een beter overzicht over hun inzet 

bij grote evenementen in de regio.

Op tijd aanmelden!

Bent u van plan het komende jaar een evenement te organiseren? Meld dit voor 1 novem-

ber bij de gemeente Heemstede zodat een beoordeling kan plaatsvinden. U kunt een mel-

dingsformulier opvragen bij mevrouw I. van der Aart via

PostbusAlgemeneEnJuridischeZaken@heemstede.nl. Evenementen aangemeld na deze 

datum, kunnen niet meer op de regionale evenementenkalender geplaatst worden. Met als 

gevolg dat het evenement op de gewenste datum geen doorgang kan vinden.

 

Veiligheid waarborgen

Het door u gemelde evenement wordt voorgelegd aan politie, brandweer en GHOR voor een 

advies over de te nemen maatregelen voor het waarborgen van de veiligheid. In verband met 

de inzet van hulpdiensten kan het ongewenst zijn dat deze evenementen tegelijkertijd plaats-

vinden. In dat geval wordt in overleg met de organisatoren, gezocht naar alternatieve data.

 

Kenmerken groot evenement

Kenmerkend voor een groot evenement is dat tijdens de voorbereiding en uitvoering, een geco-

ordineerde aanpak van politie, brandweer, GHOR, gemeente en organisator noodzakelijk wordt 

geacht. Om te beoordelen of er sprake is van een groot evenement geeft u het volgende aan:

de datum waarop het evenement is gepland ; 

het aantal bezoekers dat wordt verwacht; 

voor welke doelgroep het evenement wordt georganiseerd; 

bekende of verwachte specifi eke risico’s; 

de plaats waar het evenement wordt gehouden .

Indien het evenement als groot en potentieel risicovol beoordeeld wordt, zal het op de regi-

onale evenementenkalender worden geplaatst. In overleg met gemeenten in de regio wordt 

de regionale evenementenkalender in december vastgesteld. Dit betekent dat uitsluitend de 

datum van de gemelde evenementen vaststaat.

Na vaststelling van de defi nitieve kalender kunt u een vergunning voor het evenement aan-

vragen bij de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de gemeente.

Opdracht 
voor beeldend 
kunstenaars!

Aanschaf 
identiteitskaart 
nu gratis

Een groot evenement 
organiseren in 2012?
Meld voor 1 november het voorgenomen evenement aan 
voor de Evenementenkalender 2012

vervolg op pag. 2

vervolg op pag. 2

Fietsendiefstal is nog steeds een van de 

meest voorkomende misdrijven in 

Heemstede. Met name bij station 

Heemstede-Aerdenhout worden veel 

fi etsen gestolen. Gemiddeld verdwijnt 

er elke dag wel op onrechtmatige wijze 

een fi ets. Hierbij gaat de voorkeur van 

de dieven uit naar nieuwe duurdere 

modellen. Voor de politie is de aanpak 

van deze vorm van criminaliteit een 

prioriteit. U kunt er echter ook zelf via 

een aantal simpele maatregelen voor 

zorgen dat het lastiger wordt om de 

fi ets mee te nemen.

Het Centrum Fietsdiefstal geeft u tips voor 

het goed op slot zetten van uw fi ets:

1.  Zet uw fi ets in het fi etsenrek en maak uw 

fi ets vast aan dat fi etsenrek.

2.  Gebruik naast het ringslot altijd een 

tweede slot. Dit kan een beugel of ket-

tingslot zijn. Zorg wel dat u een slot 

koopt met een ART keurmerk (zie voor 

meer info: www.stichtingart.nl). 

Voorkom 

fietsendiefstal; 

zet uw fiets 

goed op slot!

Wat te doen als u (recent) een 

NIK heeft aangevraagd?

De gemeente neemt contact met u op

De gemeente benadert iedereen die recent 

(zes weken of korter geleden) een NIK 

heeft aangevraagd met het verzoek een 

(bank)rekeningnummer door te geven 

waarop de betaalde leges teruggestort 

kunnen worden.
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vervolg "aanschaf identiteitskaart"

vervolg "voorkom fi etsendiefstal"

Tussen 26 september en 10 oktober 2011 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de 

Zandvaartbrug op de Heemsteedse Dreef. In de weekenden van 30 september tot en met 3 

oktober en van 7 oktober tot en met 10 oktober wordt van vrijdagavond tot en met maan-

dagochtend gewerkt aan de verwijdering en vervanging van de asfaltdeklaag. Tijdens dit 

werk blijft voor beide rijrichtingen telkens 1 rijstrook beschikbaar. Fietsers en voetgangers 

worden over het trottoir geleid.

In beide weekeinden is het voor autoverkeer, komend vanuit de richting Hoofddorp/

Bennebroek, niet mogelijk linksaf te slaan richting Zandvaartkade/ Binnenweg/

Raadhuisstraat. Omleidingsroutes worden via bebording aangegeven.

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 technieken als dripping, fl owing en automatisme een rol.

Kijk op www.liselotbeen.nl voor meer informatie.

Verkeershinder 
Zandvaartbrug 
Heemsteedse Dreef

Expositie Burgerzaal
Liselot Been

Te laat?

Als de NIK langer dan 6 weken terug door u 

is aangevraagd (voor 29 juli 2011) en u 

heeft niet tijdig of eerder bezwaar 

aangetekend, kunt u geen leges meer 

terugvorderen. Uitsluitend bezwaarschriften 

die tijdig zijn ingediend komen voor een 

terugbetaling van de betaalde leges in aan-

merking. 

Kinderen jonger dan 14 jaar

Voor kinderen die jonger zijn dan 14 jaar 

geldt geen identifi catieplicht. Daarom 

moeten zij of hun ouders nog wel het 

jeugdtarief van 9,20 euro voor de ID-kaart 

blijven betalen. De minister bestudeert 

echter wel de uitspraak van de Hoge Raad 

voor deze groep. Daarom raden wij aan om 

toch alvast bezwaar te maken. U kunt een 

formulier voor het indienen van een 

bezwaarschrift downloaden via www.

heemstede.nl. U kunt dit formulier ook 

afhalen bij de publieksbalie van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1).

Spoed- en vermissingskosten

Er verandert niets in de extra kosten die u 

moet betalen bij de vermissing van een 

ID-kaart of een spoedaanvraag.

3.  Als u de fi ets in het fi etsenrek zet, maar niet aan een fi etsenrek vast zet, zorg er dan voor 

dat het slot niet bij de grond hangt. Een dief kan de harde ondergrond gebruiken om het 

slot te forceren. Probeer het slot daarom zo hoog mogelijk vast te maken. Zorg wel dat u 

altijd het voorwiel aan het frame vastzet.

4.  Als u een beugelslot heeft, kunt u deze combineren met een ketting. De ketting gaat om 

het rek en wordt vervolgens over de beugel van het slot gehaald.

Voor meer tips kunt u terecht op de site www.centrumfi etsdiefstal.nl. Op deze site kunt u ook 

informatie vinden over graveren en registreren. Het is belangrijk dat u beschikt over de juiste 

gegevens van uw fi ets voor wanneer u na diefstal aangifte komt doen op het politiebureau.

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
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In de week van de opvoeding organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Heemstede een themabijeenkomst over jongeren en alcohol. De bijeenkomst vindt 

plaats op donderdag 13 oktober van 20.00 tot 22.00 uur bij Casca in de Luifel, 

Herenweg 96 te Heemstede. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

De gemeente Heemstede nodigt beeldend kunstenaars uit mee te denken over een 

bijzondere uitstraling voor een zitelement op de hernieuwde Binnenweg. Denk hierbij bij-

voorbeeld aan mozaïek, spiegels, letters, foto’s etc. Een uitdaging voor creatieve geesten!

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze steeds meer activiteiten ondernemen en 

mensen ontmoeten zonder dat u daar bij bent. Uit onderzoek blijkt dat ouders meestal heel 

goed weten of hun kind wel eens gedronken heeft of niet. Hoeveel ze drinken, is een beter 

bewaard geheim. 

Wat moet u als ouder weten over het effect van alcoholgebruik op de ontwikkeling van uw 

kind? Hoe kunt u als ouder signaleren of uw kind onverstandig omgaat met alcohol? Hoe 

kunt u dit onderwerp thuis bespreekbaar maken? Hoe kunt u grenzen hanteren en toch in 

contact blijven met uw kind? 

Programma:

Opening door Floor van Blitterswijk, coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin 

Heemstede

Sabine Spijker, universitair docent hersenonderzoek Vrije Universiteit Amsterdam. Zij zal 

u informeren over recent wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de invloed van 

alcohol op de hersenontwikkeling

Marion Kooij, preventiemedewerker van de verslavingszorg. Zij zal u handvatten geven 

om in gesprek te gaan met uw kind

De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. U bent van harte welkom op donderdag 13 

oktober. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via e-mail: 

fvanblitterswijk@heemstede.nl of bellen naar (023) 529 19 47.

Opdracht kunstwerk

In 2010 is de Binnenweg in Heemstede opnieuw ingericht. Het brede “ontmoetingsdeel” van 

de Binnenweg ter hoogte van de Hema geeft ruimte voor terrassen en mogelijkheden om 

even te zitten. De zitelementen van natuursteen met groene beplanting maken van de 

Binnenweg een herkenbare en gezellige winkelstraat waar men naartoe kan om te winke-

len, maar waar men ook even lekker in de zon kan zitten. Op één plek ontbreekt echter nog 

een zitelement. Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede biedt profes-

sionele kunstenaar uit Zuid-Kennemerland de gelegenheid dit zitelement een bijzondere 

uitstraling te geven. Uitgangspunt van de opdracht zijn de bestaande zitelementen van de 

fi rma Tomaello, zoals die ook al op de andere plekken in de straat geplaatst zijn. Het bedrijf 

is gespecialiseerd in speciale aanpassingen van hun basisontwerp. Tekeningen van de 

locatie en het zitelement zijn voorhanden.  

 

Bewezen kunst

Aan belangstellende beeldend kunstenaars wordt gevraagd hun documentatie in te sturen 

(maximaal A4 formaat) zodat de commissie inzicht kan krijgen in recent vervaardigd werk. 

Hieruit moet de professionaliteit blijken. Kunstenaars werkend/wonend in Heemstede wor-

den uitdrukkelijk verzocht te reageren. De inzendingen worden beoordeeld door een selec-

tiecommissie onder auspiciën van Cultuurcompagnie Noord-Holland. 

 

Schetsontwerp

Uit de inzendingen worden drie kunstenaars geselecteerd die vervolgens een schetsontwerp 

mogen maken (per kunstenaar is hiervoor een ontwerpvergoeding van € 500 beschikbaar). 

Hieruit wordt het defi nitieve ontwerp gekozen. Vervolgens wordt het winnende ontwerp door 

de fi rma Tomaello, in samenspraak met de kunstenaar, verwerkt in het bestaande zitelement. 

Voor de kunstenaar van het “winnende” ontwerp is een onkostenvergoeding van € 1.500 

beschikbaar voor honorarium en eventueel werkbezoek aan de fabriek van de fi rma Tomaello 

in Vlaardingen. De oplevering van het zitelement staat gepland voor medio maart 2012.  

 

Meer weten?

Neem contact op met de heer Koen Siegrest van de afdeling Welzijnszaken via telefoon-

nummer 023-5485679 of per e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. 

 

De brief (inclusief documentatie) kan tot 12 oktober 2011 gericht worden aan:

 

Gemeente Heemstede

Afdeling Welzijnszaken

T.a.v. Koen Siegrest

Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede

ksiegrest@heemstede.nl.

Themabijeenkomst 
jongeren en alcohol

Kunstopdracht zitelement 

Binnenweg Heemstede 

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, 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 Casca-de 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 infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Sportparklaan

Tussen 26 en 30 september 2011 worden op de Sportparklaan worden twee vluchtheuvels 

aan-gelegd. Doorgaand verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Het sportpark en het tuincentrum 

blijven bereikbaar. 

Heemsteedse Dreef / Zandvaartbrug

Tussen 26 september en 10 oktober 2011 voert de Gemeente Heemstede groot onderhoud 

uit aan de Zandvaartbrug op de Heemsteedse Dreef. In de weekenden van 30 september 

tot en met 3 oktober en van 7 oktober tot en met 10 oktober wordt van vrijdagavond 20.00 

uur tot en met maandagochtend 6.00 uur gewerkt aan de verwijdering en vervanging van 

de asfaltdeklaag. Tijdens dit werk blijft voor beide rijrichtingen telkens 1 rijstrook beschik-

baar. Fietsers en voetgangers worden over het trottoir geleid.

In beide weekeinden is het voor autoverkeer, komend vanuit de richting Hoofddorp/

Bennebroek, niet mogelijk linksaf te slaan richting Zandvaartkade/ Binnenweg/

Raadhuisstraat. Omleidingsroutes worden via bebording aangegeven.

Zandvoortselaan

Tot medio oktober 2011 voert ProRail schilderwerk uit aan de voor- en achterzijde van het 

spoorviaduct Zandvoortselaan. Alleen tijdens steigerverplaatsingen kan enige hinder voor 

het verkeer ontstaan. 

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.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ont-

heffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog nader 

te bepalen dagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg

Omgevingsvergunning

Vergaderingen Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor kappen

Wagnerkade 73 het kappen van een conifeer 2011.241

 ontvangen 7 september 2011

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

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf  22 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 afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 16 september 2011)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Korhoenlaan 53 het plaatsen van een WMO unit vanwege 2011.187

 medische noodzaak

Omgevingsvergunning voor kappen

Strawinskylaan 56 het kappen van een berk 2011.239

Crayenestersingel 43 het kappen van 2 coniferen 2011.236

Wagnerkade 73 het kappen van een conifeer 2011.241

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

 een Conifeer en een Den

Valkenburgerlaan 4B het kappen van een tweestammige conifeer 2011.231

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  22 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 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 omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een over-

gangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn 

aan-gevraagd 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. 

De besloten vergadering van de commissie Middelen gaat niet door. 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 29 september 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen een verzoek een vaartuig te verwijderen 

 - openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerplaats

 - niet openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen een voorgenomen nummeraanduiding (nummerbesluit verblijfsobject)

 - openbaar - 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 29 september a.s. om 

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

Op de agenda:

Vaststellen agenda raadsvergadering 

Afscheid van de heer H.J.H.M. Peeperkorn (VVD) als lid van de Gemeenteraad 

Heemstede en Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer W.O. Roeloffs 

als lid van de Gemeenteraad.

Afscheid van mw. J.H.C. van den Berg (CDA) als lid van de Gemeenteraad Heemstede 

en Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer E.J.M. van Vlijmen als lid 

van de Gemeenteraad

Benoemingen in raadscommissies

Vragenuur

Vaststelling defi nitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 2(*)

Verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord (*)

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein (*)

Welstandscriteria uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan(*)

Vaststellen Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2010(*)

Advies zendtijdtoewijzing De Branding (*)

Offerte tijdelijke inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de economische positie Heemstede’(*)

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011(*)

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

om correspondentie met hem op de website te plaatsen (*)

Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 

Wat verder ter tafel komt 

(*)De agendapunten zijn nog niet voorbereid in de raadscommissies en worden daarom nu 

allen als bespreekpunt geagendeerd ovb van behandeling in de raadscommissies. Mogelijk 

zal een aantal agendapunten in de raadsvergadering als hamerpunt worden behandeld.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. 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.
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Tennisvereniging Bennebroek:
Regen, zon en wind, maar ook heerlijke tapas en mooie partijen
Bennebroek - Afgelopen week 
stond de tennisvereniging Ben-
nebroek in het teken van de 
Clubkampioenschappen. Spor-
tieve wedstrijden en lange par-
tijen. Er werd hard gestreden 
om de winst. De regen en wind 
maakten het soms niet gemakke-
lijk, maar door de all-weather ba-
nen, kon er direct weer worden 
gespeeld. Met de prijsuitreiking 
is ook het 50-jarig jubileum van 
de club  afgesloten. Afgelopen 
jaar is er door vrijwilligers van 
de tennisvereniging veel georga-
niseerd voor leden en jeugd van 
Bennebroek. Groot succes was 
er met het Reaalstraat tennis en 
het scholentoernooi voor alle kin-
deren uit de omgeving. Ook de 
receptie en het grote jubileum-
feest werden druk bezocht. Met 
de verkoop van jubileumartikelen 
is er een bedrag van 404 euroop-
gehaald voor de Zebra Zorgboer-
derij in Vogelenzang.
De tennisvereniging blijft de he-

le winter actief en start komen-
de zaterdag met de najaarscom-
petitie. Voor informatie of banen 
verhuur kijk op www.tvbenne-
broek.nl.

Uitslag
clubkampioenschappen
Jeugd: E t/m 10jr: Bram Kenters, 
Joann ter Haak; E t/m 10jr ¾; Ke-
vin Mulder E t/m 12jr: Stan Ha-
merling, Maydi Staal, E t/m 14jr: 
Daniel van Balen; E t/m 17jr: Jel-
le Geerars, Romy Krijger; JD t/m 
14jr: Crispijn Kornelius & Jop-
pe Roorda; MD t/m 12jr Alexan-
dra Kolle & Maydi Staal; MD 17jr: 
Sophie van Balen & Romy Krijger.

Senioren: DE3 Jorien Ver-
meer Heemskerk; HE3 Marco 
Heemskerk;DE8 Karin Steinmetz, 
HE5 Jan Koppenol; HE7 Joost 
Brugman; HE6 35+ Michel Ken-
ters; HE7 35+ Alen Cehic; HE8 
35+ Erik Gregory;  HE7 50+ Ton 
Bruijns; DD3 Alice Jansen & Bri-

gitte Senft; DD6 Ria Robison & 
Inge van der Sande; DD7 Mari-
anne Arends-Verleur & Monique 
Huygen; DD8 Sylvia Hooger-
vorst & Anneke Swaalf-Verroen; 
DD7 35+Marianne Arends-Ver-
leur & Ingrid Nagtegaal-Verleur; 

HD3 Robbert Heeger & Marco 
Heemskerk; HD5 Rick Assen-
delft & Menno Weeda; HD6 Ter-
ry Bloemert & Michael Steenber-
gen; HD8 Ysbrand Agterhof & 
Don Robert; HD7 35+ Andre Al-
berga & Simon Westra; HD8 35+ 

Frits Nagtegaal & Pieter Teeu-
wen; GD3 Adry van der Klaauw 
& Paul Kortleve; GD6 Paola Mul-
der-Kalen & Wander Schaap; 
GD8 Pascale de Vries & Coos 
Mantel; GD7 35+ Tecla Baas & 
Henri Hogeweg




