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Informatie van de gemeente Heemstede, 3 oktober 2012

Gemeenteraad Heemstede beveelt
herbenoeming burgemeester Heeremans
van harte aan
De raad van Heemstede heeft op donderdag
27 september in een vertrouwelijke raadsvergadering unaniem besloten de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van harte aan te bevelen mevrouw drs. M.J.C.
Heeremans voor te dragen voor herbenoeming.
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Een vertrouwenscommissie van alle fractievoorzitters
heeft het besluit voorbereid. Door de jaren heen zijn
regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd tussen de
raad en de burgemeester. Steeds in goede sfeer en met
zeer positieve conclusies. De vertrouwenscommissie
kwam tot de conclusie dat het functioneren van
burgemeester Heeremans alle aanleiding geeft voor
een positieve aanbeveling voor herbenoeming.
De gemeenteraad heeft dat in zijn besluit bevestigd.

Nieuwe ambtsperiode
Het is nu aan de Commissaris van de Koningin om de
aanbeveling, samen met zijn eigen advies, door te

Werk aan de weg
voortaan op website

Meepraten over
begroting 2013?

De informatie over wegwerkzaamheden
vindt u voortaan alleen op de
gemeentelijke website www.heemstede.nl.
Zo vindt u op één plek altijd de meest actuele
informatie over de planning. Informatie over
ingrijpende werkzaamheden aan doorgaande
wegen blijven we uiteraard ook
in HeemstedeNieuws publiceren.

Adresgegevens en openingstijden
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 donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.

Scan de QR-code
en ga direct naar
Werk aan de weg.

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).
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

geleiden naar de Minister. De Koningin besluit over
de herbenoeming van burgemeester Heeremans.
De huidige ambtstermijn van burgemeester
Marianne Heeremans loopt af op 15 april 2013.

Vacature: 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 over deze functie?
Kijk op www.heemstede.nl.

Spreekrecht over begroting op 10 oktober
De commissie Middelen bespreekt in oktober
in twee vergaderingen de gemeentelijke
begroting voor 2013. Als gevolg van de
recessie staat de gemeente voor de opgave
om jaarlijks 1,8 miljoen extra te bezuinigen.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee
te praten over de bezuinigingsvoorstellen in
de begroting is op woensdag 10 oktober om
20.00 uur in het raadhuis een extra vergadering ingepland.

voorzitter de vergadering en is er ruim gelegenheid
om met raadsleden in gesprek te gaan. In de reguliere
vergadering van de commissie Middelen op 17 oktober
om 20.00 uur komt het spreekrecht over de begroting
te vervallen. Uiteraard bent u dan wel van harte welkom
om als toehoorder de vergadering bij te wonen.

U kunt tijdens de vergadering een kort statement
maken van een minuut. Na alle statements sluit de

Meer informatie over de begroting vindt u op
www.heemstede.nl.

De begroting wordt uiteindelijk vastgesteld door
de gemeenteraad in de begrotingsraad op
8 en 9 november 2012. Ook hier bent u van harte welkom.

Ouders enthousiast over eerste
informatiebijeenkomst over borstvoeding

Gratis parkeren voor
gehandicapten

Op woensdag 12 september vond de eerste
informatiebijeenkomst over borstvoeding
plaats op het CJG Heemstede. Tijdens
deze bijeenkomst waren enthousiaste
aanstaande moeders en vaders aanwezig.
Het was een leerzame avond waar vooral veel
vragen werden gesteld over het opstarten
van borstvoeding na de bevalling. Ook de
getoonde filmpjes waren erg in trek.
Verwachten jullie binnenkort een kindje en willen
jullie alles weten over borstvoeding? De eerstvolgende
informatiebijeenkomst is op woensdag 10 oktober
van 19.30 tot 21.30 uur bij het CJG Heemstede op de
Lieven de Keylaan 7 te Heemstede. De avond wordt
verzorgt door Amanda Kwant, lactatiekundige van
De Kraamvogel en Carin Verplak, verpleegkundige van
de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze avond. Je kunt je aanmelden via
e-mail info@senzpas.nl of bel naar 088-9958822.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wil je meer weten over deze informatiebijeenkomst
of heb je een andere vraag? Voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als
aanstaand ouder ben je van harte welkom. Je kunt

zonder afspraak langskomen, bellen of een e-mail
sturen. Meer informatie en de openingstijden vind je
op www.cjgheemstede.nl.

Idee voor uw leefomgeving? Schrijf u in voor
Kern met Pit!
Elk jaar organiseert de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNHM) de wedstrijd Kern met
Pit. Daarmee maken bewonersgroepen die een idee
hebben om hun buurt te verbeteren kans op een
bedrag van 1.000 euro. Wilt u graag zelf iets aan uw
leefomgeving verbeteren, schrijf u dan voor
30 november 2012 in voor editie 2013.
Meer informatie op www.kernmetpit.nl. Via deze
website kunt u zich ook inschrijven.

Net als in omliggende gemeenten mogen
gehandicaptenkaarthouders nu ook in
Heemstede gratis parkeren. De regeling geldt
sinds 1 oktober en is van toepassing op de
gehele gemeente. Voorheen mocht er alleen
gratis geparkeerd worden op de daarvoor
bestemde gehandicaptenparkeerplaatsen.
Duidelijkheid
Voor veel houders van een gehandicaptenparkeerkaart
is het vaak lastig in te schatten wat de geldende
parkeerregels zijn in een bepaald gebied. Door ook
het parkeren in Heemstede gratis te maken voor de
kaarthouders ontstaat er uniformiteit en duidelijkheid
in de regio.
Er zijn wel voorwaarden aan het gratis parkeren: er
geldt een maximale tijdsduur van twee uur en er moet
een parkeerschijf worden neergelegd. Lees alles over
het parkeerbeleid op www.heemstede.nl.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Jacques Perklaan 6 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.252
ontvangen 19 september 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten
op 2012.256
ontvangen 21 september 2012
- Franz Lehárlaan 139 het plaatsen van 10
zonnepanelen aan de zijgevel van de woning
2012.251
ontvangen 18 september 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
- Jacob van Ruisdaellaan 25 het uitbreiden van een
woonhuis 2012.248
ontvangen 17 september 2012

De beslistermijn voor de hiernaast genoemde
aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Linge 66 het kappen van een conifeer 2012.257
ontvangen 21 september 2012
- Beatrixplantsoen 15 het kappen van een es 2012.255
ontvangen 20 september 2012
- Camphuysenlaan 11 het kappen van 3 coniferen
2012.253
ontvangen 19 september 2012
- Achterweg 19A het kappen van een lindeboom
2012.254
ontvangen 19 september 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 4 oktober
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 omgevingsvergunningen
(verzonden 28 september 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en het
verstoren van een monument (verbouwen, slopen of
op andere wijze aantasten)
- Leidsevaartweg 75 het vervangen van het
pannendak en het plaatsen van 2 dakramen 2012.170
- Leidsevaartweg 77 het vervangen van het
pannendak en het plaatsen van 4 dakramen 2012.174
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Binnenweg 98 het aanpassen van de entree en een
wijziging in de achtergevel 2012.204
Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan tegenover 43 het kappen van een es
2012.189
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
4 oktober 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’.

Parkeren gehandicapten
Wijziging Verordening heffing en
invordering van parkeerbelastingen 2012
Bij besluit van 27 september 2012 heeft de raad
een wijziging van de Verordening heffing en
invordering parkeerbelastingen 2012 vastgesteld.
De wijziging houdt in dat houders van een

gehandicaptenparkeerkaart tot een maximum
van 2 uur hun voertuig mogen parkeren binnen
de betaald parkeergebieden MITS er een geldige
gehandicaptenparkeerkaart en een ingestelde
parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van
het voertuig zijn aangebracht.
De wijziging is met ingang van 1 oktober 2012 in

werking getreden.
De verordening inclusief wijziging ligt tot en met
26 december 2012 ter inzage op het gemeentehuis.
De gewijzigde verordening is na de inwerkingtreding
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’.

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.
Ook 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.
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 kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, telefoonnummer 14 023.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare
vergadering op woensdag 10 oktober 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Spreekrecht over Programmabegroting 2013

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

Losliggende stoeptegels?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
pagina 0
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Raadsbesluiten
27 september 2012

3 oktober 2012

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

Aanwezig waren 20 van de
21 raadsleden
De raad heeft unaniem de volgende raadsbesluiten
vastgesteld:
- Extra storting in de voorziening onderhoud Sportpark
ten behoeve van eigenarenonderhoud Tennispark
HBC en Tennispark Groenendaal
- Aanpassing Verordening heffing en invordering

Vuil op straat?

parkeerbelastingen 2012 opdat houders van een
gehandicaptenparkeerkeert in Heemstede gratis
kunnen parkeren
- Goedkeuring Jaarrekening 2011 Stichting Openbaar
Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Over te gaan op het Nieuwe Vergaderen, met
de afspraak dat papieren vergaderstukken tot de
evaluatie beschikbaar zullen blijven.

U kunt de raadsvergadering naluisteren
op de website van de gemeente via
www.heemstede.raadsinformatie.nl. Deze audioverslagen zijn beschikbaar vanaf de maandag na de
punt
raadsvergadering. Een besluitenlijst volgt later die
week. Via de website zijn ook alle raadsvoorstellen,
amendementen en moties in te zien.

MELD

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

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.

Kapot speeltoestel?

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

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift
punt 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
van
de gemeente
(023) 548 57 62
betrekking
heeft, worden overlegd.

MELD

Meer weten?

contact op met de gemeente,
Meld gevaar, schade op straat ofNeem
overlast
via
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Beroep
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
toegang
internet?
openingstijden
U kunt,
als u belanghebbendehet
bent,meldnummer
op grond van
isGeen
genomen
kunt u in dietot
gevallen
waar dit is Bel tijdens
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

MELDpunt

Overhangend groen?

Overlast

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

MELDpunt

Straatverlichting defect?

Kleurrijke
wandobjecten
in De
Meld
gevaar, schade
op straat of overlast
via Waag
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Regio - De Haarlemse kunste- rijke gleuven en nissen kenmernaar Peter Hoogland exposeert

ken van de oosterse cultuur. In

de komende
twee weken
combinatie
mettijdens
de volle kleuren
Geen
toegang
tot met
internet?
Bel
openingstijden het
verrassend nieuw werk in Ga- ontstaat een spannende sfeer
lerie De Waag aan het Spaarne en krijgt het werk een geheel
in Haarlem. Hoogland genoot eigenzinnig karakter. Werk om
in de jaren 70 en 80 bekend- heel lang naar te kijken, want
heid als keramist en exposeer- je ontdekt steeds meer nuande in deze jaren met zijn werk ces die grote zeggingskracht
onder meer in het Singermu- hebben!
seum te Laren, het Prinsenhof
te Leeuwarden en in het Frans De wandobjecten van Peter
Hals Museum te Haarlem.
Hoogland zijn vanaf donderdag
Peter Hoogland verrast met de- 27 september tot en met zonze tentoonstelling met geheel dag 7 oktober te bezichtigen in
nieuwe wandobjecten die gein- Galerie De Waag Spaarne 30 te
spireerd toegang
zijn door bijzondere
Haarlem. Bel
(Openingstijden:
donGeen
tot internet?
tijdens openingstijden
portalen en bouwvallen die hij derdag t/m zondag van 13.00
in voorgaande decennia in di- tot 17.00 uur) Op zondag 30
verse landen heeft gefotogra- september om 16.00 uur vindt
feerd. In tegenstelling tot zijn de feestelijke opening van devorige werk zijn deze werken uit ze tentoonstelling plaats door
losse delen hout opgebouwd, de Haarlemse kunstexpert Wilwat een heel verrassend effect lem de Winter. Zie ook: www.
geeft. Ook hier vertonen de tal- kzod.nl.

Kennismaand Cruquius

Regio - Op zaterdag 6 oktober begint in Museum De Cruquius de
Kennismaand, het landelijke wetenschapsfestival voor alle leeftijden.
Jong en oud kunnen in De Cruquius de wereld van de stoomtechniek ontdekken
deze werd toegepast
om548
het Haarlemmermeldnummer
vanendehoegemeente
(023)
57 62
meer leeg te pompen. Op woensdagen en zaterdagen worden er
speciale activiteiten georganiseerd.
Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom bij het stoompracticum. Ook (groot)ouders die met een miniatuurstoommachine aan
de slag willen, mogen
zich in De Cruquius weer kind voelen. De
punt
activiteit wordt begeleid door deskundige medewerkers. Brandstof
wordt verkocht voor slechts één euro. Iedere zaterdag in oktober en
op de woensdagen 17, 24, 31 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur. Iedere zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur staan de geschiedenis van
de droogmaking van het Haarlemmermeer en de hoogtepunten van
de stoomtechniek centraal. Op verschillende plekken in het museum zullen deskundige rondleiders alle vragen van het publiek beantwoorden. Voor de hele familie en speciaal
voor de allerkleinsten
is er een spannenmeldnummer
van de gemeente
(023) 548 57 62
de ontdekkingstocht door het museum op
het programma gezet, waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Op de woensdagen 17, 24 en 31 oktober is er van alles
te ruiken, te voelen, te bekijken en te beluisteren! De tochten starten om 13.30 en
om 14.30 uur.
Museum de Cruquius, Cruquiusdijk 27,
Cruquius. Tel. 023-5285704.

MELD

Harde muziek op ongewone tijden?

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