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Heemstede Loop 2012 

Oogstfeest op kinderboerderij ’t Molentje

Besparen = minder betalen
Schrijf u in voor de Energy Battle! 

Op zondag 28 oktober vindt  
voor de derde keer de 
Heemstede Loop plaats.  
De lopers starten en finishen bij 
het sportcomplex Groenendaal 
en doen onder andere het 
wandelbos Groenendaal en 
diverse wijken van Heemstede 
aan. 
 
 

De Heemstede Loop begint om 11.00 
uur met de ‘Familyrun’ over 1,5 km.  
Om 12.00 uur start de 5 km en vanaf 
13.00 uur zullen de lopers van de  
10 km de strijd aangaan tegen de klok.  
De exacte route vindt u op  
www.heemstedeloop.nl.  
Via deze website kunt u zich ook 
inschrijven.

De gemeente Heemstede doet dit jaar voor 
het eerst mee met de Energy Battle. Inwoners, 
ambtenaren, college- en raadsleden gaan 
vanaf 10 oktober de strijd aan met andere 
gemeenten om zoveel mogelijk energie te 
besparen. U doet toch ook mee?

Bewustwording 
Nederlandse gemeenten willen hun inwoners, 
werknemers en bedrijven stimuleren hun 
energieverbruik te verlagen. Behalve de gemeente 
Heemstede starten op 10 oktober ook de gemeenten 
Bergen op Zoom, Bloemendaal, Den Bosch, Woerden, 
Barendrecht en Zaanstad met Energy Battle.  

Zij leveren samen 21 teams, waarbij ambtenaren, 
raadsleden, bedrijven en bewoners zoveel mogelijk 
energie gaan besparen.

Meld u nu nog aan!
Voor het team met inwoners zijn al vier aanmeldingen 
ontvangen. Een team bestaat uit 10 personen dus kan 
nog zes inwoners gebruiken om het team te versterken. 
Bent u degene die onze gemeente tot kampioen 
energiebesparing kan laten kronen? Doe dan mee 
en meld u aan via gemeente@heemstede.nl, t.a.v. 
inschrijving Energy Battle. Meer informatie vindt u op 
www.heemstede.nl. 

Op zondag 23 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. Ook worden demonstraties wolspinnen 
gegeven. 

De Vrienden van de Kinderboerderij verkopen 
geitenkaas en verse eieren. En er is een kraam met verse 
biologische groenten en kruiden van zorgboerderij 
De Landyn aanwezig. Natuurlijk ontbreken imker 
Pim en cadeauwinkel Eigenwijsz niet. Kinderen 
kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten als 
pompoenen uithollen, egels knutselen en eendjes 
vangen. De toegang is gratis.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van  
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste 
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in 
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

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



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 
maatschappelijke 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.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Prinsenbrug Haarlem afgeslotenExposities in raad-
huis Heemstede

Themabijeenkomst positief opvoeden  
tijdens de echtscheiding

Wethouders in de wijk
21 september in serviceflat de Rozenburg (bij station)

Van 24 september tot en met uiterlijk 12 november 
2012 is de Prinsenbrug in Haarlem afgesloten in 
verband met renovatie. Dit zorgt voor vertragingen. 
Het verkeer wordt omgeleid via de hoofdwegen 
van de stad. Houdt u dus rekening met oponthoud 
richting Haarlem. Om ervoor te zorgen dat 
voetgangers tijdens de werkzaamheden niet hoeven 
om te lopen, heeft de gemeente Haarlem besloten 
een gratis pontje te laten varen. 

Expositie ‘Etsatelier42 exposeert’
Tussen 14 september 2012 en 26 oktober 2012 is 
de expositie ‘Etsatelier42 exposeert’ te zien in de 
burgerzaal. Etsatelier42 bestaat uit 12 leden. Ieder lid 
van Etsatelier42 heeft een duidelijk herkenbaar eigen 
handschrift. Een aantal leden is uiterst bedreven in de 
traditionele ambachtelijke etstechnieken. Het werk 
van andere leden kenmerkt zich weer door een vrijere 
toepassing van druktechnieken. 

Expositie Mary Donkersloot
Nog tot en met 28 
september 2012 is de 
expositie van Mary 
Donkersloot te zien 
in de publiekshal. 
De stijl van Mary 
Donkersloot laat 
zich moeilijk vatten, 
er zitten nogal wat 
tegenstellingen in. 
Vaak probeert ze 
‘het gevoel van 
geschiedenis’ in haar 
schilderijen te leggen. 
Elk schilderij is een nieuwe uitdaging een soort 
avontuur waarin ze het experiment durft aan te gaan.

Expositie Elly en Roos van Kleef
In de vitrines in de publiekshal exposeren Elly en Roos 
van Kleef. Moeder en dochter hebben veel inspiratie 
opgedaan in verschillende musea, zoals de Hermitage, 
het Guggenheim en het MoMa in New York. Volgens 
Elly is kunst een verrijking van de ziel. 

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van 
harte welkom de verschillende exposities te komen 
bewonderen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
en Bloemendaal organiseren samen een 
themabijeenkomst over positief opvoeden tijdens 
een echtscheiding. Deze bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 20 september van 20.00 tot 22.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. 
Voor deze themabijeenkomst kunt u reserveren bij 
Casca, telefoon (023) 548 38 28 of mailen naar info@
casca.nl o.v.v. thema-avond positief opvoeden tijdens 
een echtscheiding. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. 

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 binnen lopen. 
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!

Actuele informatie en  
de omleidingsroutes vindt  
u op www.haarlem.nl/ 
prinsenbrug. Scan de 
QR-code en bekijk de 
omleidingskaart direct op  
uw mobiele telefoon.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.
Voor meer informatie over deze themabijeenkomst 
of voor andere vragen, kunt u contact opnemen met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede, zie ook 
www.cjgheemstede.nl.

Wij zoeken voor de rekenkamercom-
missie Heemstede een extern lid voor 
de functie van:

Voorzitter  
rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie Heemstede 
is opgericht om de gemeenteraad te 
versterken in zijn controlerende functie. 
De rekenkamercommissie bestaat uit een 
externe voorzitter, een externe secretaris 
en drie raadsleden.

De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden, 
de middelen en het budget om onderzoek te laten 
doen naar onderwerpen die zij zelf kiest. Zij verricht 
één tot twee onderzoeken per jaar. De externe 
leden worden benoemd door de gemeenteraad 
voor een periode van 3 jaar. 
Meer weten? Lees alle informatie over deze functie 
op www.heemstede.nl.

Loket Heemstede is er voor u!



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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a 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 informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Prinsenlaan Tot half oktober 2012 worden op de 
Prinsenlaan diverse werkzaamheden uitgevoerd voor 
de realisatie van een 30km/uur-zone:

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.

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

Werk aan de weg
8 t/m 12 oktober:
Aanleg parkeervoorzieningen ter hoogte van 
Prinsenlaan 48 t/m 56. Het werk zorgt voor beperkte 
verkeershinder.

Parkeerterrein raadhuis/ Burghavepad Van 29 
september tot en met 7 oktober 2012 wordt het grote 
parkeerterrein achter het raadhuis voorzien van asfalt. 
Het terrein is in deze periode niet toegankelijk. In 
verband met de werkzaamheden wordt het zuidelijke 
deel van het Burghavepad, tussen Van Merlenlaan en 
raadhuis (inclusief de brug), afgesloten.

Burgemeester Van Lennepweg In verband met 
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester 
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden 
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg - 
Koediefslaan - Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v. De 
werkzaamheden duren tot eind september 2012. 
 

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.

Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en 
Ringvaart Vanaf vrijdagavond 21 september tot 
zondagavond 23 september is het fietspad langs 
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart 
afgesloten. Ter hoogte van de kruising Javalaan-
Cruquiusweg wordt fietsverkeer omgeleid via 
het fietspad langs de noordelijke rijbaan. De 
omleidingsroute staat met bebording aangegeven.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 176 het plaatsen van een 

erfafscheiding en bouwen veranda 2012.240 
ontvangen 5 september 2012

-  Jan P. Strijboslaan 9 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.238 
ontvangen 3 september 2012

-  Heemsteedse Dreef 59 het plaatsen van een 
stalenbalkconstructie 2012.236 
ontvangen 31 augustus 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Zomerlaan 31 het kappen van een berk 2012.241 

ontvangen 6 september 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 20 
september 2012 van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 
- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 
 
Verdagen beslistermijn omgevings- 
vergunning
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:

-  Jan van Gentlaan 12 het plaatsen van dakkapellen op 
voor- en zijdakvlak 2012.216

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is 
ontvangen op 5 augustus 2012.

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 14 september 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Zandvoortselaan 178 het uibreiden van het dak 

2012.211
-  Cruquiusweg 31 het wijzigen van de voorgevel, het 

plaatsen van een scheiding tussen auto’s en laad en 
los zone 2012.230

-  Cruquiusweg 31 het aanbrengen van reclame 
2012.229

 
 
 

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Beethovenlaan 66 het kappen van 2 berken 2012.233
-  Jeroen Boschlaan 6 het kappen van een es 2012.235
-  Dinkellaan 16 het kappen van een berk 2012.234

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 
20 september 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie :”bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken”.

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken 
bestemmingsplan en het verstoren van een 
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze 
aantasten)
-  Herenweg, de Overplaats het plaatsen van een 

kunstwerk op de plek van de voormalige theekoepel 
2012.099

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 20 september 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 
Een beroepschrift moet uiterlijk 2 november 2012 
worden ingediend. Zie : ’Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.



Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

Twee aanhangwagens Hageveld/ Nijverheidsweg

Evenementenkalender 2013

Vergadering gemeenteraad

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving hebben twee aan elkaar vastgemaakte 
aanhangwagens aangetroffen die langer dan 
drie achtereenvolgende dagen zijn geplaatst 
op het parkeerterrein Hageveld (parallel aan de 
Nijverheidsweg).

Op grond van artikel 5:6, eerste lid van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden 
een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
vouwwagen, keetwagen, woonwagen of ander 
dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel 

anderszins uitsluitend of mede voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te 
hebben.

De eigenaar van deze aanhangwagens krijgt tot 
en met 3 oktober 2012 de gelegenheid om de 
aanhangwagens van de weg te verwijderen. Indien 
de aanhangwagens binnen deze termijn niet van 
de weg zijn verwijderd, worden de aanhangwagens 
in opdracht van het college door middel van 
bestuursdwang verwijderd. De aanhangwagens 

worden dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de gezagvoerder 
zijn aanhangwagens ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Indien de aanhangwagens niet 
binnen de genoemde periode van 13 weken worden 
opgehaald, worden de aanhangwagen vernietigd.

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Evenals vorig jaar is, in overleg met de ons 
omringende gemeenten in de regio Kennemerland, 
besloten een regionale evenementenkalender samen 
te stellen. Op deze kalender zullen alle meldingen 
voor grote, potentieel risicodragende evenementen 
geplaatst worden zodat de hulpdiensten, te weten 
de brandweer, de politie en de Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), een 
beter overzicht hebben over de te organiseren grote 
evenementen in de regio.

Indien u voornemens bent in het komende jaar 
een evenement in onze gemeente te organiseren, 
verzoek ik u daarvan vóór 1 november 2012 
een melding te doen zodat beoordeling kan 
plaatsvinden. Een digitaal meldingsformulier is te 
verkrijgen bij mevrouw I. van der Aart via emailadres: 
PostbusAlgemeneEnJuridischeZaken@heemstede.nl
 
Wanneer grote evenementen binnen de regio 
samenvallen kan, in verband met de inzet van 

hulpdiensten, het ongewenst zijn dat deze 
evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat geval 
wordt, in overleg met de organisatoren, gezocht naar 
alternatieve data. Het door u gemelde evenement kan 
voorgelegd worden aan politie, brandweer en GHOR 
voor een advies over de te nemen maatregelen in 
verband met het waarborgen van de veiligheid.

Kenmerkend voor een groot evenement is dat, tijdens 
de voorbereiding en uitvoering, een gecoördineerde 
aanpak van politie, brandweer, GHOR, gemeente 
en organisator noodzakelijk wordt geacht. Om te 
beoordelen of er sprake is van een groot evenement 
dienen de volgende gegevens bekend te zijn:
- de datum waarop het evenement gepland is;
- het aantal bezoekers dat wordt verwacht;
- aard van de bezoekers;
- bekende of verwachte specifieke risico’s;
- de plaats waar het evenement gehouden wordt.
 

Indien het evenement als groot en potentieel 
risicovol beoordeeld wordt, zal het op de regionale 
evenementenkalender worden geplaatst. In overleg 
met de gemeenten in de regio wordt de regionale 
evenementenkalender in december vastgesteld. Dit 
betekent dat uitsluitend de datum van de gemelde 
evenementen vaststaat.

Wanneer u vóór 1 november a.s. geen melding 
heeft gedaan van het voornemen een evenement 
te organiseren, wordt het voorgenomen evenement 
niet op de regionale evenementenkalender geplaatst. 
Het gevolg daarvan kan zijn dat het evenement op 
de gewenste datum geen doorgang kan vinden 
doordat het niet binnen de vastgestelde regionale 
evenementenkalender ingepast kan worden.

Na vaststelling van de definitieve kalender kunt u 
een vergunning voor het evenement aanvragen bij 
de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de 
gemeente.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op 27 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 
-  Beëdiging van dhr J.F. Leuven als raadslid (ovb 

benoemingsprocedure)
-  Benoeming in raadscommissies (ovb 

benoemingsprocedure)
- Vragenuur

Bespreekpunten:
-  Raadsdiscussie nav de verantwoording van het 

College ‘Halverwege’
- Overgaan op Het Nieuwe Vergaderen

Hamerpunten:
-  Meerjarenonderhoudsplanningen Tennispark HBC en 

Tennispark Groenendaal
-  Jaarrekening 2011 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
-  Aanpassen “Verordening heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2012” opdat houders van een 
gehandicaptenparkeerkaart in Heemstede gratis 
kunnen parkeren

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

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. 



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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

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

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Drank- en horecavergunning
Op 10 september 2012 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een drank- 
en horecavergunning voor het uitoefenen van het 

slijtersbedrijf te verlenen aan De Slijterij van B.V., 
Wilhelminaplein 15.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene en Juridische 
Zaken, tel. (023) 548 56 07. 

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast
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