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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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•  Onkruidbestrijding

•  Verkeershinder Zandvaartbrug

• Fitheidstest 65-plussers

In dez e HeemstedeNieuws:

2011 is uitgeroepen tot het Europees 

Jaar van het Vrijwilligerswerk. 

In Nederland zijn zo’n vijf miljoen 

vrijwilligers actief. Zij zetten zich in 

voor anderen en zijn van onschatbare 

waarde voor de samenleving. Veel 

Heemstedenaren zetten zich belange-

loos in als vrijwilliger binnen de gemeente Heemstede. Wilt u een vrijwilliger 

nomineren voor de vrijwilligersprijs 2011? Lees alle info in deze HeemstedeNieuws!

Op woensdag 26 oktober organiseert de gemeente Heemstede in samenwerking met 

de stichting “Het Beveiligingscentrum” de workshop “Hoe beveilig ik z elf mijn eigen 

woning”. Het afgelopen jaar is het aantal woninginbraken in de regio toegenomen. De 

kans op woninginbraak kan echter met 95% teruggebracht worden door de woning te 

beveiligen volgens de standaard van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Met diepe treurnis heeft het gemeente-

bestuur van Heemstede kennis genomen 

van het veel te vroege overlijden van ons 

raadslid Huub Peeperkorn. 

Vanaf 2002 was de heer Peeperkorn 

raadslid voor de VVD. Hij heeft zich op 

nuchtere en overtuigende wijze ingezet 

voor de lokale politiek. Tijdens de 

raadsvergadering van 29 september 

aanstaande zal Huub Peeperkorn worden 

herdacht.

Veel bewoners zijn goed in staat zelf een groot deel van de woning of de gehele woning te 

beveiligen volgens de richtlijnen van het politiekeurmerk. Maar vaak weet men niet hoe dit 

aangepakt moet worden. Deze workshop helpt deelnemers hiermee op weg.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Videobeelden met voorbeelden van verschillende vormen van inbraak maar ook met 

welke (betaalbare) middelen dit te voorkomen is. 

Toelichting op maatregelen en praktische tips die geen geld kosten maar onmiddellijk 

bijdragen aan veiligheid.

Uitleg over de verschillende beveiligingsmogelijkheden aangevuld met videobeelden 

over de uitvoering in de praktijk. Voor het uitvoeren van minder eenvoudige oplossingen 

wordt verwezen naar erkende bedrijven.

Ruimschoots gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Voorlichtingsmateriaal na afl oop van de workshop.

De workshop wordt gehouden op woensdag 26 oktober in de Burgerzaal van het raadhuis 

van Heemstede en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Opgeven kan via 

postbusveiligheid@heemstede.nl. Voor meer informatie en vragen, neem contact op met 

Dick Nieuweboer, tel. (023) 548 57 45.

Europees Jaar van het 
Vrijwilligerswerk!

Workshop “Hoe beveilig 

ik zelf mijn eigen woning”
VVD-raadslid Huub 

Peeperkorn overleden

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bez oek 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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In de gemeente Heemstede wordt 

onkruid op straten en trottoirs bestreden 

door selectief gebruik te maken van 

chemische middelen. Twee keer per jaar 

worden de straten en trottoirs in de 

openbare ruimte behandeld. Tot half 

oktober vindt deze vorm van onkruid-

bestrijding voor de tweede keer dit jaar 

plaats.

Met de select-spraymethode rijdt een kleine 

tractor die is uitgerust met een vloeistoftank 

en spuitboom over de straten. 

Via een sensor wordt onkruid op de straat 

gesignaleerd. Vervolgens wordt alleen de 

plek bespoten waar onkruid groeit. Er wordt 

gebruik gemaakt van een middel met als 

werkzame stof glyfosaat. De bespoten plant 

neemt vervolgens de stof via het blad op en 

wordt tot in de wortels gedood. Het onkruid 

moet dus eerst zichtbaar zijn voordat 

gespoten kan worden. Waar geen onkruid 

aanwezig is, wordt niet gespoten. Dus waar 

bewoners hun trottoir zelf onkruidvrij hou-

den, wordt geen chemisch middel gebruikt.

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 maandag-

ochtend gewerkt aan de verwijdering en vervanging van de asfaltdeklaag. Tijdens dit werk 

blijft voor beide rijrichtingen telkens een rijstrook beschikbaar. Fietsers en voetgangers wor-

den over het voetpad 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.

In vervolg op een succesvol sport- en beweegproject dat de afgelopen jaren in Heemstede 

heeft plaatsgevonden voor 55-plussers, is anderhalf jaar geleden een nieuw beweeg-

project gestart: het ‘GALM+-project’. GALM+ wordt u aangeboden door de gemeente 

Heemstede in samenwerking met Sportservice Heemstede-Zandvoort en CASCA. Het 

project is bedoeld voor inwoners in de leeftijd van 65 - 75 jaar die niet of weinig sporten 

of lichaamsbeweging hebben. Daarnaast worden ook personen die onlangs 55 jaar zijn 

geworden en weinig bewegen, hierbij van harte uitgenodigd deel te nemen. 

Voor dit speciale sportstimuleringsproject is tweederde van de inwoners in deze leeftijdsca-

tegorie vorig jaar al uitgenodigd deel te nemen aan een fi ttest en vervolgprogramma. Het 

laatste deel van de inwoners heeft onlangs een uitnodiging ontvangen. Naar aanleiding van 

de fi ttest in 2010 zijn ongeveer 45 deelnemers gaan sporten bij een sport- en speluur, nordic 

walking van CASCA of het fi tnessprogramma van FM Health. Anderen zijn doorverwezen 

naar ander sportaanbod, zoals zwemmen in zwembad Groenendaal of fi thockey bij Alliance. 

De fi ttest in Heemstede wordt georganiseerd 

op zaterdag 22 oktober 2011 in de Sportplaza 

Groenendaal aan de Sportparklaan.

GALM+

Deze test is speciaal voor 65-plussers ont-

wikkeld en meet onder meer uithoudings-

vermogen tijdens het wandelen, lenigheid, 

handvaardigheid, knijpkracht, reactiesnelheid 

en bloeddruk. Bij deze test is ook een arts 

aanwezig, die zo nodig medisch advies kan 

geven. Na de test kunt u zich aanmelden voor 

een sportprogramma van 12 weken. In dit 

sportprogramma worden elke week een uur 

lang verschillende sport- en spelactiviteiten 

gegeven door een speciaal opgeleide trainer. 

Maar ook al bestaande activiteiten zullen wor-

den opgenomen in het aanbod.

Mag ik deze dans van u?

Naast de GALM+ fi ttest zal op 22 oktober om 

12:00 uur ook aandacht zijn voor de campagne 

‘mag ik deze dans van u?’ In oktober worden er 

door het hele land dansfeesten georganiseerd en zo ook in de hal Sportplaza Groendaal te 

Heemstede. Het doel: zo veel mogelijk 65-plussers aan de zwier krijgen! Neem uw partner, 

buren en/of vrienden gezellig mee en: voetjes van de vloer! De kalender met alle feesten staat 

op: www.magikdezedansvanu.nl. 

Bijeenkomst bewegingsdocenten

Om iedereen in beweging te krijgen en te houden zijn er in Heemstede bewegingsdocenten nodig. 

De huidige groep docenten is fanatiek, leergierig en altijd op zoek naar nieuwe spel-

vormen, materialen en uitbreiding van het netwerk. Daarnaast is er ook behoefte aan nieuwe 

bewegingsdocenten binnen de ouderensport. Bent u iemand die deze bewegingslessen al verzorgt 

of dit graag zou willen doen, meld u aan voor deze leerzame en sportieve middag voor lesgevers.

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst over de GALM+ fi ttest, kunt u contact opne-

men met Sportservice Heemstede-Zandvoort, tel. (023) 531 94 75 of surf naar www.sportser-

viceheemstedezandvoort.nl. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de docentenbijeenkomst, 

neem dan contact op met CASCA, Katinka Verdonk, tel (023) 548 38 28.

Onkruidbestrijding op 

straat en trottoir

Verkeershinder 

Zandvaartbrug 

Heemsteedse Dreef

Wilt u ook weer gaan 
sporten in 2011?
Schrijf dan in voor de speciale 
fi theidstest voor 65-plussers

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Tot welke ‘wij’ behoor jij? Dat is de vraag die het Meertens Instituut stelt aan het 

Nederlandse publiek met een foto/fi lmwedstrijd. Aanleiding zijn de Maand van de 

Geschiedenis en Oktober Kennismaand. De wedstrijd sluit aan bij het thema van de 

Maand van de geschiedenis 2011: Ik en wij.

2011 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In Nederland zijn zo’n 

vijf miljoen vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde 

voor de samenleving. Veel Heemstedenaren zetten zich belangeloos in als vrijwilliger bin-

nen de gemeente Heemstede. Dit jaar wordt met de vrijwilligersprijs aangesloten bij de 

‘Meer dan handen awards’ van het Europees Jaar, zo genoemd om te laten zien dat vrijwilli-

gerswerk een enorme variatie kent; van eenvoudige klussen tot het besturen van een orga-

nisatie. Hoofddoel van de ‘Meer dan handen awards’ is om te laten zien dat vrijwilligerswerk 

leuk en zinvol is, dat het met plezier gedaan wordt .

Vier thema’s

Met de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2011 wordt aandacht gegeven aan allerlei vormen 

van vrijwilligerswerk. Er zijn vier thema’s waarop ingeschreven kan worden: Passie, 

Competentie, Verbinding en Innovatie. De winnaars worden voorgedragen voor de landelijke 

awards, waar zij een geldbedrag van € 5000,- kunnen winnen.

1.  De ‘Meer dan handen award’ voor Passie is voor de genomineerde die zijn hart en ziel in 

zijn vrijwilligerswerk legt.

2.  De ‘Meer dan handen award’ voor Competentie is voor de genomineerde die het meest 

en het slimst werkt aan talentontwikkeling. 

Nederlanders voelen zich in meer of mindere mate verbonden met hun land, stad, dorp en/

of streek. Ajacieden dragen met trots hun rood-witte clubshirt bij een wedstrijd tegen 

Feyenoord, maar trekken net zo gemakkelijk een oranje shirt aan tijdens het WK voetbal. 

Friezen spreken Fries in Friesland, maar Nederlands met andere Nederlanders in Frankrijk. 

Kortom, Nederlanders hebben verschillende en dynamische identiteiten die elkaar soms 

overlappen.

Het Meertens Instituut doet onderzoek naar verschijnselen die ons alledaagse leven 

vormgeven. Identiteitsvorming is daarbij een belangrijk onderdeel. Het Meertens Instituut 

plaatst dan ook de volgende oproep: Laat zien/horen waarom jij bij je woonwijk, -plaats of 

-regio hoort - of waarom juist niet! Zowel foto’s als fi lmpjes kunnen worden ingezonden.

Spelregels

Inzenders dienen hun foto of fi lmpje te voorzien van commentaar (maximaal 200 woorden) 

waarin ze aangeven waarom ze juist dit beeld hebben gekozen. Meedoen kan tot 1 oktober 

2011. Er is een publieksprijs en een juryprijs van 200 euro. Stemmen op de genomineerde 

foto’s en fi lmpjes kan tussen 10 en 20 oktober via de website. De genomineerde foto’s en 

fi lmpjes worden vanaf eind oktober geëxposeerd op het Meertens Instituut. Lees alle 

informatie op www.meertens.knaw.nl/wedstrijd

Tot welke ‘wij’ behoor jij?
Foto/fi lmwedstrijd Meertens Instituut

Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk! 
Vrijwilligersprijs 2011 gemeente Heemstede

Sportparklaan

Rectifi catie: In onze vorige editie meldden wij per abuis dat de Sportparklaan zou worden 

afgesloten tussen 26 en 30 september 2011. De juiste gegevens zijn:

Tussen 3 en 9 oktober 2011 worden op de Sportparklaan twee vluchtheuvels aangelegd. 

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 één 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

3.  De ‘Meer dan handen award’ voor Verbinding 

is voor de genomineerde die het beste is in het met elkaar verbinden van mensen.

4.  De ‘Meer dan handen award’ voor Innovatie is voor de meest vernieuwende genomineerde.

Vrijwilliger nomineren?

Iedere nominatie komt voor beoordeling in aanmerking, zo lang het maar gaat om 

Heemsteeds vrijwilligerswerk. Ook regionale organisaties, actief binnen de gemeente 

Heemstede, kunnen vrijwilligers nomineren. De nominatie voor de vrijwilligersprijs sluit op 

donderdag 13 oktober 2011. Meer informatie en het nominatieformulier vindt u op 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Vrijwilligersfeest 

Op woensdag 16 november 2011 van 17.00 tot 19.30 uur geeft de gemeente Heemstede 

een feest voor vrijwilligers als blijk van waardering voor al hun enthousiasme en inzet! 

Tijdens het jaarlijkse feest zal de Vrijwilligersprijs 2011 van de gemeente Heemstede in het 

kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk uitgereikt worden. Verder is er tijd 

voor leuke ontmoetingen, live muziek en hapjes & drankjes.

k! 
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Omgevingsvergunning

Huisnummering (verzonden 16 september 2011)

Agenda

Handhavingsactie gezonken vaartuigen Mozartkade

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Oosterlaan 16 het plaatsen van een dakopbouw 2011.242

 ontvangen 8 september 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame

Jan van Goyenstraat 13 wijziging gevelpui en plaatsen reclame 2011.245

 ontvangen 13 september 2011

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

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Timorstraat 31 het uitbreiden van een woonhuis 2011.252

 ontvangen 16 september 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Herenweg 184 het kappen van een treurwilg, een populier 2011.246

 en een es

 ontvangen 12 september 2011

Herenweg 73 het kappen van een es 2011.247

 ontvangen 12 september 2011

De Nachtegaal 11 het kappen van een atlas ceder 2011.248

 ontvangen 13 september 2011

Johannes Vermeerstraat 14 het kappen van een wilgenboom 2011.250

 ontvangen 13 september 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 29 september 2011  van maandag tot en met 

donderdag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de af-

deling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

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 omgevings-

vergunning 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 (bijvoorbeeld bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Het college van B&W heeft de volgende huisnummeringen vastgesteld voor de bouw van 

22 woonhuizen op het voormalig van Lent terrein.

Woningen  : Reinier van Holylaan 1 t/m 25 oneven

Woningen  : Reinier van Holylaan 6 t/m 8 even

Woningen  : Heemsteedse Dreef 261 en 261A 

Woningen  : Bronsteeweg 36 t/m 40 even

Woning  : Lanckhorstlaan 10 

Garageboxen : Reinier van Holylaan 4GB1 t/m 4GB10 doorlopend 

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

De gewijzigde agenda voor de raadsvergadering van 29 september 2011 om 20.00 uur in 

het Raadhuis is te vinden op de website van de gemeente Heemstede: www.heemstede.nl.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Von Brucken Focklaan 1 het plaatsen van een dakopbouw 2011.235

Lombokstraat 40 het plaatsen van een dakopbouw en uitbreiden  2011.234

 1e verdieping  

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Von Brucken Focklaan 1 het plaatsen van een dakopbouw 2011.235

Het verzoek ligt vanaf 29 september 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van 

terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het ver-

zoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, tel: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 23 september 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Von Brucken Focklaan 2 het verbouwen van een fi etsenstalling tot  2011.197

 een administratieruimte van de Pr. Beatrixschool 

Omgevingsvergunning voor kappen

Herenweg 79 het kappen van 1 den en 2 berken 2011.220

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  29 september 2011 van maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

In het kader van artikel 17 van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren zijn op 20 sep-

tember 2011 in opdracht van burgemeester 

en wethouders de volgende zinkende 

vaartuigen gelicht:

een polyester roeiboot, kleur witachtig 

groen, ter hoogte van Mozartkade 1

een roeiboot, kleur wit, ter hoogte van 

Mozartkade 10

een polyester roeiboot, bovenzijde 

(verkleurd) rood, ter hoogte van 

Mozartkade 13

Bovengenoemde vaartuigen worden voor 

een periode van 13 weken - met ingang 

van 20 september 2011 - opgeslagen, op 

kosten van de eigenaar. Binnen deze peri-

ode kan de rechtmatige eigenaar zijn vaar-

tuig ophalen tegen betaling van de 

gemaakte kosten. Indien de vaartuigen 

niet worden opgehaald, zal het college de 

vaartuigen openbaar verkopen dan wel 

vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opge-

nomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving van 

de gemeente Heemstede, telefoon-

nummer (023) 548 56 30.
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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.

Uitschrijvingen 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.

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, 

telefoon (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon 

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

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

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).

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)




