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Parkeren? Betaal vanaf 1 oktober met uw
mobiel
De gemeente Heemstede maakt het voor
bezoekers van de winkelgebieden Binnenweg/
Raadhuisstraat en Zandvoortselaan mogelijk
het parkeergeld te betalen met de mobiele
telefoon.

In deze uitgave:

Parkeerkosten kunt u vanaf 1 oktober betalen met uw
mobiele telefoon, via een sms, telefoontje of een app.
Voordeel hiervan is dat u geen contant geld, chipknip
of pinpas meer nodig heeft om te parkeren. Uiteraard
blijven deze mogelijkheden van betalen bestaan.

- Werk aan de weg

Afrekenen kan met elk type
mobiele telefoon en via elke
telefoonprovider. Heemstede
heeft er voor gekozen om
zonder vaste aanbieder van
mobiel parkeren te werken. U
bent dus vrij te kiezen uit de
aanbieders die in Heemstede
op de markt zijn. Om van
mobiel parkeren gebruik te kunnen maken, moet u wel
eerst een keuze maken uit een van de aanbieders. De
lijst van aanbieders en meer informatie is te vinden op
www.heemstede.nl/mobiel-parkeren of via de QR-code.

Hoe werkt mobiel
parkeren?

- Inloopochtend
burgemeester op 5 oktober

- Na het parkeren belt of sms’t u de code op de
parkeermeter, kenteken en begintijd naar de
aanbieder.
- Voor u wegrijdt, belt of sms’t u naar hetzelfde
telefoonnummer om u af te melden.
- Als de aanbieder een mobiel parkeren-app aanbiedt
kunt u zich natuurlijk ook aan- en afmelden met een
smartphone.
- De parkeerkosten worden betaald via de door
u overeengekomen verrekenmethode met uw
aanbieder.
- Alles gaat op basis van het kenteken, er hoeft geen
kaart van de aanbieder in uw auto te liggen.

- Verwijdering fietswrakken
in Heemstede

24 uur per dag,
7 dagen per week,
365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

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

Voor de tweede maal vindt in Nederland de Week
van de Opvoeding plaats, met het thema: ‘Luister
eens naar me’. De week van de opvoeding draait om
ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen.
In het kader van de week van de opvoeding zal het
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) op donderdag
4 oktober de Brede School ‘Molenwerf’ bezoeken.

Het CJG wil graag met ouders in contact komen en
ervaringen uitwisselen over het thema ‘Luister eens
naar me’. Heeft u vragen, tips of bent u nieuwsgierig wat
het CJG te bieden heeft, kom dan langs bij onze stand.
Het CJG staat vanaf 15.00 uur op het schoolplein van
de Valkenburgschool. Omstreeks 17.00 uur zal de stand
in de speelgang van KDV Pierewiet staan. Het team van
het CJG Heemstede hoopt u 4 oktober te ontmoeten.

Dag van de duurzaamheid 10 oktober
Op woensdag 10 oktober vinden er in heel Nederland duizenden duurzame
activiteiten plaats. Noteert u het alvast in uw agenda? Want Heemstede doet
dit jaar ook mee! Binnenkort leest u hierover meer.

Werk aan de weg

Inloopochtend
burgemeester
5 oktober

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.

Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse
inloopochtend langs te komen bij burgemeester
Marianne Heeremans.

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.

De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 5 oktober
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder
afspraak, om van gedachten te wisselen met de
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

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.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Eerelmanstraat 7 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.249
ontvangen 17 september 2012
- Groenendaal wandelbos het plaatsen van een
lichtinstallatie op tennispark Groenendaal 2012.245
ontvangen 11 september 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Linge 50 het kappen van een kastanjeboom 2012.246
ontvangen 14 september 2012
- Zandvoorter Allee 12 het kappen van 2 dennen
2012.242
ontvangen 12 september 2012
- Dr. Schaepmanlaan aan de slootkant het kappen van
2 knotwilgen en 1 es 2012.244
ontvangen 13 september 2012
- H. Kuipers-Rietberglaan 54 het kappen van een
kastanje 2012.243
ontvangen 12 september 2012
- Glipperweg 4 het kappen van 25 populieren
2012.250
ontvangen 17 september 2012
- Rembrandtlaan 18 het kappen van een conifeer
2012.247
ontvangen 14 september

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 27
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). Bezwaar is niet
mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning

(verzonden 18 september 2012)
Omgevingsvergunning voor aanleggen
- Terrein omsloten door Ringvaart, Swartsenburgerlaan
en de manege, kadastraal nr. C 4983, aanleggen van
een baggerdepot 2012.210

Verleende omgevingsvergunningen

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning

(verzonden 21 september 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Zomerlaan 31 het kappen van een berk 2012.241
- Frans Lisztlaan 16 het kappen van een taxus 2012.227

- Fazantenlaan 57 het maken van een dakterras
2012.219
ontvangen 7 augustus 2012

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan en het verstoren van een
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze
aantasten)
- Kerklaan 13 uitbreiding op de begane grond en
verdieping aan de achterzijde van het woonhuis
2012.200

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:

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

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
27 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’.

Uittreksel bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl

Drank- en horecavergunning
Op 19 september 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten een dranken horecavergunning voor het uitoefenen van

het horecabedrijf te verlenen aan Salt & Pepper,
Zandvoortselaan 139.

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

Evenement: Herfstbal op kinderboerderij
Op 19 september 2012 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen
aan de Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede
voor het houden van een herfstbal op het terrein van
de kinderboerderij in het wandelbos Groenendaal op
zaterdag 3 november 2012 van 17.00 uur tot 20.30 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven de Burgemeester van
Rappardlaan vanaf ‘de molen’ tot voorbij de
kinderboerderij van 16.30 uur tot 20.45 uur af te sluiten
voor autoverkeer. De Burgemeester van Rappardlaan

blijft wel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en
hulpdiensten.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel.: (023) 548 56 07.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden 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.

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 begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

Nieuw Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Heemstede 2012
Bij besluit van 4 september 2012 heeft het hoofd
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid een nieuw
Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Heemstede
2012 vastgesteld. Met ingang van 1 maart 2012 is
het Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 2010

ingetrokken.
Het nieuwe Mandaatbesluit treedt met terugwerkende
kracht in werking vanaf 1 maart 2012.
Het nieuwe Mandaatbesluit ligt tot en met 19
december 2012 ter inzage op het gemeentehuis. Het

nieuwe Mandaatbesluit is ook digitaal te raadplegen
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen
met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid te
Bloemendaal, telefoonnummer (023) 522 57 65.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren
(artikel 5:5 APV).
Op woensdag 10 oktober 2012 gaat de gemeente
fietswrakken verwijderen die zich in de directe
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare
plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende
wijze worden doorgeslepen.

Tevens worden op woensdag 10 oktober 2012
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is
vastgemaakt.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 9 januari
2013 worden opgeslagen bij De Meerlanden aan
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van
de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en
opslag.
Voor informatie kan contact worden opgenomen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer 14 023.
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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
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.

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,

Beroep

Meer weten?

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

MELDpunt

Losliggende stoeptegels?

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

Vuil op straat?

punt
The Kerstrevue MELD
to end
all Kerstrevues

Meld gevaar, schade op straat of overlast
via
Heemstede - Na het monumentale succes van hun vorige Kerstwww.heemstede.nl/meldpuntoverlast
revue, hebben Mike en Thomas

Kinderwens
Overlast
na kanker

Regio - Het Spaarne Ziekenhuis organiseert op dinsdag 9
oktober een informatieavond
diep in hun creatieve fistel geover Kinderwens na kanker.
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden
het meldnummer
van de gemeente
(023) 548
tast. Met grote blijdschap
geven
De bijeenkomst
is in57
het 62
Adazij kennis van de geboorte van: Uitverkocht
mas Inloophuis te Nieuw-VenEen zo mogelijk nog Kersteriger De voorstellingen van Roué Ver- nep. Tijdens deze avond krijgt
Revue!.
veer - In zeer goede staat op vrij- u informatie over behandelinEen revue die zo kersterig is, dat dag 5 oktober en van Jandino gen bij onvruchtbaarheid na
op je bovenlip een snor van den- Asporaat - De revue op zater- kanker. Er is volop gelegenheid
nennaalden oprijst! Dat je onder dag 13 oktober zijn uitverkocht. voor het stellen van vragen en
je oksels spontaan engelenhaar (beeld: Studio Overburen)
het uitwisselen van ervaringen.
spuit! Dat je partner gekke geDe bijeenkomst is bedoeld voor
punt
zichten kan trekken in de spie(ex)patiënten en hun naasten.
gelende zilverglans van je kerstToegang tot de avond is gratis.
billen!
Kijk voor meer informatie en
Twee getalenteerde clowns met
aanmelden (verplicht) op www.
een feilloos gevoel voor timing,
spaarneziekenhuis.nl of www.
een scherp oog voor absurditeiadamas-inloophuis.nl of tel.
Heemstede - Farah Dibah The Queen and I van de Iranees/ ten en een mooie theatrale mi0252-680 233. Adres: Eugenie
wordt wel de mooiste vrouw van Zweedse cineast Nahid Persson miek. (Ze werkten beiden aan diPrévinaireweg 61. Tijd: 9 okde wereld geoemd. In het Oude Sarvestani.
verse ditjes, maar ook aan veel
tober 19.30 – 21.45 uur (ontGeen
tothaar
internet?
Bel tijdens
openingstijden
het meldnummer
van de gemeente
(023)
548uur).
57 62
Slot
is eentoegang
voorstelling aan
datjes. En zijn bekend
van o.a.
vangst
vanaf 19.00
Een gevluchte
Iranese journagewijd, op woensdag 10 okto- liste weet de voormalige keize- Kopspijkers, de Mike & Thomas
ber. Regie en tekst : Kees Roor- rin van Iran, Farah Diba, te strik- show, De Wereld Draait Door, QI
da. Acteurs: Liz Snoijink, Harriët ken voor een interview. Ogen- en Kanniewaarzijn.)
Stroet e.a. Aanvang is 20.15 uur. schijnlijk lijkt het een gewoon
Het Oude Slot gaat u binnen via interview te worden. Wanneer De voorstelling is op zaterdag 6
punt Bennebroek - Bij de Hervormde
de Ringvaartlaan, Heemstede. de journaliste de keizerin ech- oktober om 20.15 uur in Theater
Gemeente Bennebroek aan de
Toegang: 19,50/17,50 euro Re- ter met de dood confronteert de Luifel, Herenweg 96, HeemBinnenweg 67 is ds. W.M. Schinserveren: www.podiumoudeslot. van haar broer (vermoord door stede. Kaartverkoop via de webkelshoek zondag 30 september
nl of 06-13133626.
de gehiem dienst van de sjah, de site en aan de kassa van maanom 10.00 uur de voorganger. Er
Farah Diba vertelt over een ont- man van de keizerin), ontstaat er dag t/m donderdag van 9.00 tot
is koffiedrinken na de dienst.
roerende ontmoeting tussen een boeiend gevecht over wat 16.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot
twee dappere vrouwen die, ver- menselijkheid is en wat recht.
wond door een bloedige revolu- Beide vrouwen zijn gewond door
tie, tegenover elkaar komen te een revolutie waarin ze tegenstaan
en toch
bij elkaar troost
over elkaarBel
stonden.
Samenopeningstijden
zijn
Geen
toegang
tot en
internet?
tijdens
het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62
verzoening proberen te vinden. ze nu bannelingen van een land
De voorstelling is een prikke- waarin Ayatolla’s regeren en
lend portret waarin toneel, poe- vrouwen zelfs geen recht meer Regio - Voor jongeren met een met theaterspel en de fysie- we Geldelozepad 17 in Haarlem.
zie, film en prachtig live gezon- hebben in het openbaar te zin- verstandelijke beperking heeft ke weerbaarheidstraining Rots Info: Stichting De Baan, Hangen Perzische liederen samen- gen. Wat zal overwinnen? Brengt Stichting De Baan twee nieuwe en Water. Hella de Vries geeft neke Slangen: 023-5314463
smelten.
gedeelde pijn het juiste bij elkaar trainingen in haar programma: de trainingen vanaf woensdagpunt - team@stichtingdebaan.nl. Inspiratie vond Kees Roorda in of zal wraak en verbittering deze een sociale vaardigheidstraining avond 31 oktober, locatie Nau- www.stichtingdebaan.nl
de veel geprezen documentaire vrouwen uit elkaar drijven?

Voorstelling over Farah
Kapot speeltoestel?
Dibah
in schade
het Oude
Meld gevaar,
op straatSlot
of overlast via

13.00 uur en 45 minuten voor
aanvang. U kunt ook telefonisch
reserveren via de theaterlijn,
023-5483838.

MELD

Overlast

www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

MELD

Overhangend groen?

PKN Bennebroek

Overlast

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

Stevig in je schoenen staan met De Baan
MELD

Straatverlichting defect?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via

Overlast

