
Heemstede

NIEUWS

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 14 023.
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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•  Inloopochtend burgemeester

•  Hoe beveilig ik mijn woning?

• Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

De gemeente Heemstede heeft een nieuw telefoonnummer: 14 023. Dit nummer is eenvoudig te onthouden, omdat het bestaat uit 

slechts vijf cijfers, namelijk 14 plus het netnummer van de gemeente. U kunt bij dit nieuwe algemene nummer terecht voor uw vra-

gen en meldingen aan de gemeente. 

De natuurlijke oevers die in 2009 zijn 

aangelegd langs de Ringvaart bij de 

Schaepmanlaan in Heemstede slaan aan. 

Landschap Noord-Holland telde er in 

augustus meer dan zeventig soorten plan-

ten, waaronder enkele zeldzame soorten. 

U krijgt dan een van de medewerkers van 

de publieksbalie aan de lijn die uw vraag 

beantwoordt. Kan de medewerker uw vraag 

niet in een keer beantwoorden, dan wordt u 

naar de juiste afdeling doorverbonden voor 

een goed antwoord. 

Bellen met 14 023 

Gemeente Heemstede deelt het nieuwe tele-

foonnummer met de overige gemeenten in de 

De planten kunnen hier groeien doordat de 

oever nu op vijf plekken heel geleidelijk 

afl oopt. Op de overgang van land naar 

water, hebben zich vooral veel moeras-

planten gevestigd. Dit is bevorderd doordat 

de gemeente Heemstede zogenoemde 

vegetatiematten heeft aangebracht. Uit 

deze speciaal geprepareerde matten zijn 

veel soorten planten gegroeid.

Kleine lisdodde (“sigaar”), de kleurige kat-

tenstaart en mattenbies bepalen het beeld 

van de oevers. Ook de beschermde en 

fraai kleurende zwanenbloem bloeide er. 

Deze is weliswaar aangeplant, maar de 

gecreëerde omstandigheden zijn zodanig, 

dat de plant zich heeft kunnen handhaven. 

Riet groeit er weinig, zodat het uitzicht 

behouden blijft. Landschap Noord-Holland 

doet het beheer van deze oevers en dat is 

er vooral op gericht te voorkomen dat er te 

veel riet of bomen gaan groeien.

14 023: Het nieuwe telefoonnummer 
van uw gemeente

Zeventig verschillende 
planten in nieuwe 
natuuroevers 
Schaepmanlaan

regio met het netnummer 023, zoals o.a. 

Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Ook 

inwoners van deze gemeenten kunnen nu het 

eenvoudig te onthouden 14 023 bellen. Om u 

met de juiste gemeente door te kunnen ver-

binden, wordt u als u het nummer belt gevraagd 

de naam in te spreken van de gemeente die u 

wilt bereiken. U krijgt dan direct een mede-

werker van de juiste gemeente aan de lijn.

Buitenland

Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland 

14 023 te bellen. U kunt de gemeente 

Heemstede vanuit het buitenland bereiken via 

0031 23 548 58 68.

Kosten

Het nieuwe nummer van de gemeente is een 

gewoon, vast nummer. U belt 14 023 tegen het 

lokale tarief. Mobiele bellers betalen de kosten 

voor het bellen naar een vast nummer.

Doorkiesnummers

De directe doorkiesnummers van de gemeente 

blijven gewoon in gebruik. Ook afdelingen of 

gemeentelijke instanties met een eigen num-

mer, behouden dit. 

Vragen aan de gemeente?
Heemstede heeft Antwoord© bel 14 023
of kijk op www.heemstede.nl

Gemeente Heemstede wil samen met kinderen een speelbos realiseren in Park Meermond. Via de website konden zij tot 26 september hun 

ideeën indienen en stemmen op de  ingediende voorstellen. Een groepje kinderen kwam afgelopen woensdag 28 september bijeen voor 

het uitwerken van drie ideeën die waren ingediend op de website www.speelbosmeermond.nl. Eerst mochten zij het gebied verkennen en 

aangeven waar zij het allerliefst hun speelplek wilden hebben.

Vervolg op pag. 2

"Kinderen centraal tijdens eerste 

bijeenkomst Speelbos Meermond"
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Foutmelding

Als u producten uit het digitale loket van de gemeente met uw DigiD code wilt aanvragen, 

zoals het verlengen van uw rijbewijs of het aanvragen van een paspoort, is het mogelijk dat 

u niet direct in het digitaal loket kunt komen. Dit is het geval als u geen laatste versie van 

Internet Explorer heeft. Als u met een oudere versie inlogt op het beveiligde deel van het 

digiloket, kan Internet Explorer de pagina niet weergeven. Dit kunt u oplossen door de 

laatste Windows update uit te voeren.

 

Veilig

De nieuwe beveiligingscertifi caten geven zekerheid dat u op de echte website van DigiD 

bent en niet op een nepsite. Voor het bestellen van producten met behulp van uw DigiD kunt 

u veilig gebruikmaken van DigiD door deze certifi caten.

De beveiligingscertifi caten voor het digitaal loket van de gemeente Heemstede zijn 

vervangen. Dit was nodig nadat de certifi caten van Diginotar onbetrouwbaar bleken. 

Op woensdag 26 oktober organiseert de gemeente Heemstede in samenwerking met 

de stichting “H et Beveiligingscentrum” de workshop “H oe beveilig ik zelf 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. 

Dieuwertje Blok neemt namens de Hartstichting een cheque in ontvangst tijdens de 

HeemstedeLoop op zondag 16 oktober. In opdracht van de gemeente Heemstede 

organiseert SportSupport voor de tweede keer dit hardloopevenement. 

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 bij-

dragen 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 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.

De HeemstedeLoop werkt wederom 

samen met twee goede doelen. Een lande-

lijk en een regionaal goed doel geven de 

tweede HeemstedeLoop kleur. Het lande-

lijke goede doel is de Nederlandse 

Hartstichting en het regionale goede doel 

is de Hartekamp groep. Deelnemers 

kunnen bij de voorinschrijving een bedrag 

doneren aan de goede doelen van de 

tweede HeemstedeLoop. 

Voor de Hartstichting zal Dieuwertje Blok 

aanwezig zijn om als ambassadeur de 

cheque in ontvangst te nemen. 

Dieuwertje Blok: “Ik heb een aantal keren 

de Vriendendag gepresenteerd. Dat is 

hartstikke mooi, want op die dag zit je in 

het hart van de Hartstichting. Vrienden 

maken met hun vrijwillige inzet voor-

lichting, preventie en onderzoek mede 

mogelijk! Dankzij dat onderzoek is mijn 

man er nog. Hij is hartpatiënt, maar kan 

gewoon leven. En het is nog een goed 

leven ook. Graag lever ik ook een bijdrage 

aan dit sportieve evenement.”

Kijk voor meer informatie op 

www.heemstedeloop.nl.

Mogelijk foutmelding bij 

inloggen in digitaal Loket

Hoe beveilig ik mijn woning?

Goede doelen steunen 
tijdens HeemstedeLoop

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De eerst-

volgende inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. 

U kunt zonder afspraak vrij inlopen om van gedachten te wisselen met de burgemeester 

over ontwikkelingen in Heemstede. 

Inloopochtend burgemeester

Belangrijke telefoonnummers

De belangrijkste telefoonnummers op een rijtje:

Antwoord© 

Alle Nederlandse gemeenten krijgen de komende jaren eenzelfde gemakkelijk te onthouden tele-

foonnummer: 14 gevolgd door het netnummer van de gemeente. Momenteel kunnen al ruim acht 

miljoen burgers in Nederland hun gemeente via een 14+netnummer bereiken. Deze nieuwe telefoon-

nummers zijn onderdeel van het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord© waarmee gemeen-

ten en andere overheden hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. 

Vervolg van pag. 1

Gemeente Heemstede: 14 023

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

(023) 529 19 14

Loket Heemstede: 

(023) 548 30 40

Meldpunt Overlast: (023) 548 57 62

I ntergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken:

(023) 548 58 68

Gemeentelijke Belastingen Kennemerland 

Zuid: (023) 512 60 66

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.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl
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Casca organiseert ook dit jaar een Dag van de Dialoog. Op woensdag 2 november worden 

verspreid over Heemstede tafels neergezet waaraan zes tot acht mensen met elkaar kunnen 

praten over een actueel maatschappelijk thema. Dit jaar is het thema “Smaken verschillen”. 

U wordt van harte uitgenodigd aan te schuiven en deel te nemen aan het gesprek! Geef 

u op bij Marja Tol: 548 38 27 of mtol@casca.nl. Kijk voor meer informatie op www.casca.nl.

Heemstede gaat in dialoog
En u bent uitgenodigd!

Sportparklaan

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

Doorgaand verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Het sportpark en het tuincentrum blijven bereik-

baar. 

Heemsteedse Dreef / Zandvaartbrug

Tot 10 oktober 2011 voert de Gemeente Heemstede groot onderhoud uit aan de 

Zandvaartbrug op de Heemsteedse Dreef. 

In het weekend 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 beschikbaar. 

Fietsers en voetgangers worden over het trottoir geleid.

Voor autoverkeer, komend vanuit de richting Hoofddorp/Bennebroek, is het 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 

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

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

Maaiwerkzaamheden

In opdracht van de gemeente Heemstede worden op diverse wegbermen maaiwerkzaam-

heden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het werk kan ter plaatse enige verkeershinder 

ontstaan.

  Werk aan de weg

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 13 oktober 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart 

 - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring 

 - niet openbaar -

  

21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om planschadevergoeding 

 - openbaar - 

Bovenstaande is een voorlopige agenda. De defi nitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 

aan de datum van de hoorzitting op de website worden geplaatst.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07.

In de week van de opvoeding van 10 tot 17 oktober organiseert het Centrum voor 

Jeugd en Gezi n Heemstede een themabijeenkomst over jongeren en alcohol. Graag 

nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op donderdag 13 oktober van 20.00 tot 22.00 

uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. De za al is geopend vanaf 19.30 

uur. Er zi jn voor u geen kosten verbonden aan dez e bijeenkomst. 

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.

Aanmelding voor deze bijeenkomst is niet 

nodig. U bent van harte welkom op donder-

dag 13 oktober. Mocht u nog vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen via 

email: fvanblitterswijk@heemstede.nl of 

bellen naar (023) 529 19 47.

Uitnodiging thema-
bijeenkomst jongeren 
en alcohol

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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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Landzichtlaan 24 het plaatsen van een dakopbouw en 2011.253 

 uitbreiding van de begane grond

 ontvangen 20 september 2011

Vijfherenstraat 60 het bouwen van een steiger 2011.259

 ontvangen 22 september 2011

Lorentzlaan 36 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.260

 voorgeveldakvlak

 ontvangen 22 september 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Cruquiusweg 37B het plaatsen van 3 vlaggenmasten 2011.249

 ontvangen 15 september 2011

Laan van Insulinde 18 het plaatsen van een dakopbouw 2011.251

 ontvangen 12 september 2011

W. Denijslaan 6 het plaatsen van een dakopbouw 2011.251

 ontvangen 12 september 2011

Azalealaan 5 het plaatsen van een dakopbouw,  2011.256

 het bouwen van een kelder en

 uitbreiden op de begane grond 

 ontvangen 20 september 2011 

Omgevingsvergunning voor bouwen en voor het verstoren van een monument 

(verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten)

Overboslaan 6 het wijzigen van de entree 2011.255

 ontvangen 21 september 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

W. Denijslaan 25 het kappen van een zeeden 2011.257

 ontvangen 21 september 2011

Heemsteedse Dreef 282 het kappen van een naaldboom 2011.258

 ontvangen 21 september 2011

Drieherenlaan 31A het kappen van 4 naaldbomen 2011.261

 ontvangen 23 september 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Oude Posthuisstraat 40 het verwijderen van asbest 2011.267

 ontvangen 29 september 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 6 oktober 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). 

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

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:

Chopinlaan 23 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.237

Laan van Insulinde 18 het plaatsen van een dakopbouw 2011.251

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen een omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan te verlenen:

Laan van Insulinde 18 het plaatsen van een dakopbouw 2011.251

Lombokstraat 40 het plaatsen van een dakopbouw en uitbreiden 2011.234 

 1e verdieping

De verzoeken liggen vanaf 6 oktober 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 af-

deling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hier-

over tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 27 september 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan 2011.173

Heemsteedse Dreef 136 het uitbreiden van een woonhuis en 

 vergroten van een dakkapel op het 

 zijgeveldakvlak en voorgeveldakvlak

 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 30 september 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

Spaarne en Bronsteevaart het kappen van 1 salix, 1 populus en 1 ulmus 2011.233

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 6 oktober 2011 van maandag tot en met don-

derdag 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.

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

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl
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Raadsbesluiten 29 september 2011

Aanwezig: 19 van 21 raadsleden

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

Heemstede

  Dhr. Peeperkorn wordt herdacht, in aanwezigheid van zijn echtgenote en zijn oudste 

dochter, door burgemeester Heeremans en door VVD-fractievoorzitter dhr Leenders.

De raad neemt een minuut stilte in acht.

2. Vaststellen Raadsagenda 29 september 2011

 De raad besluit de agenda vast te stellen zonder de agendapunten 7, 9 en 11.

3.  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer W.O. Roeloffs als lid 

van de Gemeenteraad

 De raad besluit unaniem dat dhr. Roeloffs wordt toegelaten tot de gemeenteraad.

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

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

als lid van de Gemeenteraad

 De raad besluit  unaniem dat dhr. van Vlijmen wordt toegelaten tot de gemeenteraad.

5. Benoemingen in raadscommissies

  De fracties van VVD en CDA doen een voorstel voor benoeming van leden van hun 

fracties in de raadscommissies Ruimte, Samenleving en Middelen.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

6. Vragenuur

 Er zijn geen vragen ingediend.  

8.  Vaststellen Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

2010 

  De raad besluit unaniem de Jaarrekening 2010 van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te keuren.

10.  Offerte tijdelijke inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de economische 

positie Heemstede’

  De raad besluit een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 25.600, - en dit te 

ontrekken aan de reserve 'tijdelijke uitbreiding formatie Ruimtelijk Beleid' voor de inhuur 

van Martin de Vries.

  De PvdA legt een stemverklaring af, waarin de PvdA aangeeft dat het evaluatiemoment 

over ca 4 maanden zeer belangrijk zal zijn.

  Het besluit is vastgesteld met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fractie van 

GroenLinks stemt tegen.

12.  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bloemenkiosk aan het Adriaan van 

Ostadeplein. 

  De raad besluit unaniem de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor 

het bouwen van een bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein.

13. Vaststelling defi nitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 2. 

  De raad besluit unaniem het defi nitief plan voor de Herinrichting Herenweg fase 2 vast 

te stellen en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 325.000.

14. Verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord

 De raad besluit unaniem

  1.  De ingediende zienswijze niet ontvankelijk te verklaren wegens het niet tijdig indienen;

 2. De verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. 

15.  Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

  De raad besluit unaniem toestemming te geven tot het aangaan van de nieuwe 

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

16. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

  De raad besluit de afhandeling van de ingekomen brieven vast te stellen conform de 

afhandelingsvoorstellen van de griffier, muv brief #9 (motie gemeente Bloemendaal 

inzake Oost-Westverbinding N205-N206). De raad verzoekt de wethouder een schrifte-

lijke reactie op deze motie. Motie en reactie worden geagendeerd in de cie Ruimte in 

oktober.

17. Wat verder ter tafel komt

  Mw. Brouwers heeft geconstateerd dat het Hildebrandhuis (deels) leeg staat en informeert naar 

ontwikkelingen met nieuwe huurders en naar het achterstallig onderhoud aan de binnenkant.

  Wethouder van de Stadt meldt dat hij in gesprek is met mogelijk nieuwe huurders en 

deelt de opmerking over het onderhoud aan de binnenkant

  Mw. Brummer heeft geconstateerd dat na afronden van de 1e fase van de herinrichting 

Herenweg een gevaarlijke situatie is blijven bestaan bij het linksaf gaan op de Hugo de 

Grootlaan.

  Wethouder Kuiper zegt toe dat er direct poolshoogte genomen zal worden en dat zo 

nodig passende maatregelen zullen worden genomen. 

Schiphol heeft via burgemeester Heeremans een werkbezoek voor de raad aangeboden. 

De raad heeft belangstelling voor zo’n werkbezoek.

Sponsorloop

Verordening Winkeltijden Heemstede

Op 3 oktober 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de 

Voorwegschool voor het houden van een sponsorloop voor leerlingen op donderdag 

6 oktober 2011 van 13.00 tot 15.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 

toestemming gegeven de volgende wegen af te sluiten op donderdag 6 oktober 2011 van 

12.00 tot 15.30 uur:

de gehele Voorweg (tussen Valkenburgerlaan en Achterweg)

de gehele Achterweg (tussen Wilhelminaplein en Meerweg) 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten de zondagen

aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 

“Winkelcentrum Binnenweg/Raadhuisstraat” open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 

telefoonnummer (023) 548 56 07.

6 november 2011

13 november 2011

20 november 2011

27 november 2011

4 december 2011

11 december 2011

18 december 2011
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Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 
Gemeentebelastingen

Bij besluit van 29 september 2011 heeft de raad de toestemming gegeven tot het aangaan van 

de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011.

De Gemeenschappelijke Regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 

2011. Tegelijkertijd is de Gemeenschappelijke regeling belastingen 2007 vervallen. 

Belangrijkste redenen om te komen tot een nieuwe regelingen zijn:

1.  De gemeente Bennebroek is - gezien de fusie met de gemeente Bloemendaal - geen 

onderdeel meer van de regeling

2.  Het vastleggen van de aanbevelingen uit het evaluatierapport, zoals duidelijke taak-

afbakening van beleid en uitvoering, vastleggen van data inzake tijdige wederzijdse 

levering van informatie en het afspreken van een nieuwe wijze van kostenverrekening.

De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ligt gedurende 12 weken ter inzage op het 

gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 

“Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “regelingen en verordeningen”.

Verkeersbesluit(en)

Agenda's

Het instellen van éénrichtingsverkeer op 

het Haemstedeplein, in het deel vanaf de 

Zandvaartkade tot het T-kruispunt van het 

Haemstedeplein.

Hier worden de borden C02 en C03 (van 

bijlage 1 van het RVV 1990) met het onder-

bord "uitgezonderd fi etsers en brom-

fi etsers" (B54) geplaatst. Het bord C12, 

zoals weergegeven op de bij dit besluit 

behorende tekening wordt verwijderd. 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 

vanaf 5 oktober 2011 6 weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na de dag waarop dit besluit is ver-

zonden bij burgemeester en wethouders 

een bezwaarschrift indienen ingevolge het 

bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van 

de Algemene wet bestuursrecht. Een 

bezwaarschrift dient te worden onder-

tekend en in ieder geval de volgende 

onderdelen te bevatten:

naam en adres indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waar-

tegen het bezwaar zich richt;

de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft 

geen schorsende werking. Als een belang-

hebbende die een bezwaarschrift heeft 

ingediend, in afwachting van de uitkomst 

van de bezwaarschriftenprocedure, schor-

sing wenst van het besluit, kan hij/zij een 

verzoek om voorlopige voorziening in-

dienen bij de President van de Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek 

om voorlopige voorziening kan ingevolge 

artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs-

recht worden ingediend indien onverwijlde 

spoed, gelet op de betrokken belangen, dit 

vereist.

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 11 oktober 2011 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 11 oktober 2011

Spreekrecht burgers

Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Samenleving

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

(A-stuk)

Begroting 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 12 oktober 2011 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 12 oktober 2011

Spreekrecht burgers

Najaarsnota 2011 (A-stuk)

Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2012 (B-stuk)

Invoeren betaald parkeren Wandelbos Groenendaal (B-stuk) 

Terugkoppeling uit de VRK

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 13 oktober 2011 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 13 oktober 2011

Spreekrecht burgers

Verzoek om wijziging bestemmingsplan “Centrum en omgeving” (A-stuk)

Gladheidsbestrijdingsplan Heemstede 2011- 2012 (B-stuk)

Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/ Zuid Kennemerland in oprichting (milieutaken) 

(B-stuk)

Sponsoring van straatmeubilair en openbaar groen (B-stuk)

Evaluatie groenbestekken o.v.v. HBB (C-stuk)

Plan van aanpak evaluatie herinrichting Binnenweg o.v.v. GroenLinks (C-stuk)

Brief van burgemeester en wethouders van Bloemendaal inzake toezending motie 

oost-west verbinding N205-206 

Overzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. 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

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week, 

365 dagen per jaar

www.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.

Verloren: hoorapparaten!
Heemstede – Wie heeft een setje hoorapparaten gevonden 
in zwembad Groenendaal?
Bel svp: 06-46222092.

Schrijfwedstrijd Kinderboekenweek 
met thema superhelden

Heemstede - Ben je al bijna 
klaar met je korte verhaal voor 
de Kinderboekenweek?  
Van 5 tot en met 15 oktober is 
het weer zover: Boekhandel 
Blokker en Casca hebben dit jaar 
weer een schrijfwedstrijd geor-
ganiseerd.
Zit jij in groep 6, 7 of 8? Doe 
dan mee met de schrijfwedstrijd! 
Schrijf een kort verhaal van 1 pa-
gina (A4) over hoe jij als super-
held de stad redt. Vergeet na-

tuurlijk niet om jezelf super-
krachten of een supergave - zo-
als supersterk of onzichtbaar zijn 
- te geven. 
Wil je meedoen?
Inleveren kan tot 12 oktober (ge-
typt – één A4) 
• via de mail: plexat@casca.nl. 
• of: bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 
• of: bij de receptie van Casca de 
Luifel, Herenweg 96, beiden in 
Heemstede 

De feestelijke prijsuitreiking is 
op zaterdag 15 oktober om 14.00 
uur bij Boekhandel Blokker. 
Het winnende verhaal wordt in 
de regionale krant geplaatst, 
op de website van Casca en in 
Boekhandel Blokker, én je mag 
een boek uitzoeken t.w.v. 25 eu-
ro.
De tweedeprijs winnaar mag een 
boek uitzoeken t.w.v. 20 euro en 
de derde prijs is een boek t.w.v. 
15 euro.

Welzijn Bloemendaal 
gaat film kijken

Regio - Maandag 10 oktober 
wordt de film The Scent of Pa-
paya vertoond. De twaalfjari-
ge Múi, een verlegen stil meisje 
vindt een baan als huishoudster 
bij een welvarende Vietnamese 
familie. Ze werkt hard en neemt 
zo de plaats in van de overleden 
dochter.

De vrouw des huizes hoopt dan 
ook dat haar zoon met Múi zal 
trouwen, zodat ze nog langer 
bij elkaar kunnen blijven. Maar 

de liefde laat zich niet dwin-
gen… Locatie: Ontmoetings-
ruimte aan de Kerkweg te Voge-
lenzang. Aanvang 14.00 uur
Kosten 3,-. Info 023-584 5300.

Film
Dinsdag 11 oktober, Een korte 
fietstocht rond de Westeinder-
plassen. Laag tempo. Verzame-
len 10.00 uur, Bennebroekerlaan 
5 (voormalig gemeentehuis) te 
Bennebroek.
Info 023-584 5300.

Postzegelbeurs
Heemstede – De Haarlemse postzegelvereniging ‘Op Hoop van 
Zegels’ organiseert op zondag 9 oktober een postzegelbeurs in 
Casca de Luifel. De locatie aan de Herenweg 96 is geopend voor 
bezoekers van 11.00 tot 15.30 uur. Toegang gratis.
Inlichtingen: 023-5334252, (R. Hagenaars, Haarlem).

Kerk 
Cruquiushoeve
Regio – Viering op ‘de Cruquius-
hoeve’, gebouw ‘de Rank’, Spie-
ringweg 801 te Cruquius.
Zondag 9 oktober, - 15.00 uur, 
Els van Dongen




