
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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•  Stemmen op zwembad van 
het jaar

•  Dag van de dialoog

•  Toelichting op onkruid-
bestrijding

In deze HeemstedeNieuws:

Nieuw nummer Uw gemeente heeft een

nieuw telefoonnummer. Alle gemeenten

binnen het netnummergebied 023 zijn

voortaan te bereiken via telefoonnummer

14 023. Hiermee sluiten Bloemendaal,

Heemstede, Zandvoort en andere 

regiogemeenten aan bij de landelijke ont-

wikkeling, waarbij gemeenten en andere 

overheden hun dienstverlening aan 

burgers en bedrijven verbeteren. U hoeft 

alleen nog 14 + het netnummer, in ons 

geval 023, te bellen om met de gemeente 

in contact te komen.

In oktober en november stellen cliënten 

van de Hartekamp hun werk tentoon in 

de hal van het raadhuis. De kunst-

werken zijn gemaakt door de creatieve 

groep van het dagcentrum het Kasteel 

in Nieuw Vennep. Dit dagcentrum is 

onderdeel van de Hartekampgroep.

De Hartekamp Groep biedt dagbesteding 

aan ruim 1000 cliënten binnen 27 locaties. 

Dagcentrum het Kasteel in Nieuw Vennep 

is één van die locaties. Hier maken cliënten 

met een verstandelijke beperking allerlei 

kunstwerken: schilderijen, vogelhuisjes, 

tuinkaarsen, tuinpotten. Ook maken zij van 

oude meubeltjes een mooi schilderkunst-

werk. In het raadhuis hangt een selectie uit 

Vandaag start de verkoop van toegangs-

kaarten voor het Herfstbal op kinderboerderij 

´t Molentje. De kaarten zijn dagelijks verkrijg-

baar op de kinderboerderij en het raadhuis 

gedurende openingstijden. 

Het Herfstbal 

(voorheen 

Midwinterfeest) 

vindt plaats op 

zaterdag 5 novem-

ber tussen 17.30 

en 20.15 uur op 

het terrein van de 

Expositie cliënten 
Hartekamp in raadhuis

Start kaartverkoop Herfstbal 
Kinderboerderij ’t Molentje

Makkelijk te onthouden Wanneer u het

nummer belt, wordt u gevraagd de naam

in te spreken van de gemeente waarvoor

u belt. Vervolgens wordt u bij de juiste

gemeente verder geholpen. 14 023 is een

makkelijk te onthouden telefoonnummer

en u krijgt snel antwoord op uw vraag.

Een telefoontje is tenslotte vaak de makke-

lijkste en snelste manier om even persoon-

lijk contact te hebben met de gemeente.

Meer weten? Bel 14 023 of kijk op de 

website van uw gemeente.

het werk.

U wordt van harte uitgenodigd hun werk te 

komen bekijken in het raadhuis, 

Raadhuisplein 1. 

De expositie is te bezichtigen gedurende 

de openingstijden van het raadhuis.

kinderboerderij. Met hulp van vele vrij-

willigers is dan het gebied omgetoverd tot 

een sprookjesachtige omgeving met 

honderden lichtjes, waar de kinderen 

samen met alle bosbewoners op zoek 

gaan naar de staf van de tovenaar. Lukt het 

ze om langs de heks en de trol te komen?

Kaarten kosten € 3,50 per stuk en geven 

toegang voor één volwassene met twee 

kinderen tot en met 8 jaar. U kunt een 

keuze maken uit vijf entreetijden.
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Het zwembad in de gemeente Heemstede 

is genomineerd voor de verkiezing van 

Zwembad van het Jaar 2011! 

Om de prestigieuze titel te winnen, moeten 

zoveel mogelijk mensen hun stem uit-

brengen via www.zwembadvanhetjaar.nl. De 

verkiezing draait naast het aantal stemmen ook om de waardering van de bezoekers. 

Hierdoor maken kleinere of al wat oudere zwembaden net zoveel kans als grote of 

nieuwe zwembaden!

Casca organiseert op woensdag 2 november de dag van de dialoog. Verspreid over 

Heemstede worden tafels neergezet waaraan zes tot acht mensen met elkaar praten 

over een actueel maatschappelijk thema. U wordt van harte uitgenodigd aan te 

schuiven en deel te nemen aan het gesprek. Dit jaar is het thema smaken verschillen.

Met het uitbrengen van een stem zijn leuke prijzen te winnen zoals een reis voor 2 personen 

naar het mooiste zwembad ter wereld en een de Ipad2! Het zwembad heeft promotie-

materiaal ontvangen waarmee bezoekers worden geïnformeerd over de verkiezing. Het zou 

geweldig zijn als u uw betrokkenheid bij het zwembad toont door het zwembad te helpen 

om het beste zwembad van de provincie of wie weet van Nederland te worden!

Iedereen kan tot en met 29 oktober aanstaande stemmen via www.zwembadvanhetjaar.nl!

Waarom in dialoog?

We wonen allemaal in dezelfde omgeving, 

maar ontmoeten elkaar weinig of helemaal 

niet. Het idee van de Dag van de Dialoog is 

dat mensen die elkaar normaal gesproken 

niet zo gauw tegenkomen, in kleine kring 

ervaringen uitwisselen over een thema. 

Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar. 

De dialogen leveren ook een schat aan 

ideeën op om met elkaar in gesprek te 

blijven, heel belangrijk in  een tijd van 

individualisering. 

Waar?

Boekhandel Blokker, Binnenweg 138

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein

Pinksterkerk, Camplaan 18

Albert Heijn, Zandvoortselaan 169

Albert Heijn, Blekersvaartweg 57

Elan Wonen, Zandvaartkade 6

Casca/de Luifel, Herenweg 96

Aanmelden:

U kunt zich opgeven bij Marja Tol via 

telefoonnummer (023) 548 38 27 of 

mtol@casca.nl.

Bij uw aanmelding kunt u een voorkeur 

aangeven voor een tafel. Daar zal zoveel 

mogelijk rekening mee worden gehouden. 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging. De 

gesprekken duren gemiddeld anderhalf uur. 

Deelname is gratis. 

Meer informatie vindt u op 

www.nederlandindialoog.nl of www.casca.nl.

Stemmen op zwembad 

Groenendaal in 

Heemstede

Dag van de dialoog
Doet u mee op 2 november?

Op zondag 16 oktober klinkt het startschot voor de tweede HeemstedeLoop. Bij de voorlo-

pige inschrijvingen dit jaar (1500) is de grootste groep met deelnemers net als vorig jaar 

afkomstig uit de gemeente Heemstede. Sponsor “Vreeburg Ambachtelijk en Culinair” uit 

Heemstede stelt vier cadeaubonnen beschikbaar voor de snelste deelnemers afkomstig uit 

de gemeente Heemstede op zowel de 5 km als de 10 km.

 

De Heemstede Loop begint om 11.00 uur met de ‘Familyrun’ over 1,5 km. Om 12.00 uur start 

de 5 km en vanaf 13.00 uur zullen de lopers van de 10 km de strijd aan gaan met de klok. 

De exacte route vindt u op www.heemstedeloop.nl.

 

Kom op de fiets!

De lopers starten en fi nishen bij het sport-

complex Groenendaal en doen onder andere 

het Groenendaalse Bos en diverse wijken 

van Heemstede aan. En natuurlijk verwach-

ten we vele toeschouwers lang de mooie 

Heemsteedse route. Wij adviseren daarom 

op de fi ets te komen. Gaat u toch met de 

auto? Parkeren kan op het parkeerterrein van 

het Oude Slot aan de Ringvaartlaan en 

achter het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in 

Heemstede. 

Prijs voor snelste 
Heemsteedse vrouw of man

De gemeente Heemstede nodigt beeldend 

kunstenaars uit mee te denken over een bij-

zondere uitstraling voor een kunstbank op de 

hernieuwde Binnenweg. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan mozaïek, spiegels, letters, foto’s 

etc. Een uitdaging voor creatieve geesten! 

Stuur uw recent vervaardigd werk voor 19 

oktober naar gemeente Heemstede Afdeling 

Welzijnszaken t.a.v. Koen Siegrest, Postbus 

352, 2100 AJ  Heemstede.

Voor vragen of meer informatie kunt u een 

e-mail sturen naar ksiegrest@heemstede.nl.

Kunstopdracht zitbank 

Binnenweg Heemstede 

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Na berichten in de media over onkruidbestrijding op straten en trottoirs, bleek onduidelijk-

heid te zijn over het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup (met de werkzame stof glyfosaat) 

en de toepassing hiervan. Reden voor een uitgebreide toelichting op dit onderwerp.

Geen direct verbod

Het gebruik van glyfosaat staat al jaren landelijk ter discussie. Vanwege het uitblijven van 

betaalbare alternatieven is het middel steeds weer toegestaan voor gebruik in de openbare 

ruimte en particuliere tuinen. In Europa is het middel toegestaan voor gebruik tot 1 juli 2012. 

Op 15 september 2011 heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aangenomen om 

het gebruik van glyfosaat voor met name particulieren en gemeenten te verbieden.  

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu heeft nu de opdracht om dit verbod uit te 

werken in wet- en regelgeving. De staatssecretaris moet daarbij onder andere een ingangs-

datum en overgangstermijn bepalen. Een verbod per direct is dus nog niet aan de orde.

Selectief gebruik

De gemeente Heemstede gebruikt het middel Roundup selectief. In Heemstede wordt 

gewerkt volgens de DOB-methode. DOB staat voor Duurzaam Onkruidbeheer op verhar-

dingen. De DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke 

kostprijs. Net als in circa 80% van de Nederlandse gemeenten past Heemstede hiervoor 

het middel Roundup toe. Roundup wordt verdund met water op het onkruid gespoten. De 

toegepaste verhouding onkruidbestrijdingsmiddel/water is vastgesteld binnen de daarvoor 

wettelijk gestelde normen. De hoeveelheid toegepast middel moet bovendien jaarlijks wor-

den opgegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor moeilijk te bereiken plaatsen zoals bij lantaarnpalen, vluchtheuvels en rond gepar-

keerde auto’s, wordt een losse spuitlans gebruikt. Omdat het mengsel via deze lans ook 

nog eens verneveld wordt, komt er een geringe hoeveelheid van het mengsel op het 

onkruid terecht. Er is daarom nog steeds sprake van een selectieve toepassing.

Hoe nu verder?

Wanneer het gebruik van Roundup voor gemeenten verboden wordt, zal een andere wijze 

van onkruidbestrijding moeten worden gezocht. Tot dan houden wij ontwikkelingen in de 

markt nauwlettend in de gaten.

Toelichting op onkruid-

bestrijding in Heemstede Onder de titel: “Oog voor elkaar” heeft op 4 oktober jl. in het Raadhuis van Heemstede 

een werkconferentie plaatsgevonden. Ruim 90 personen/organisaties uit verschillende 

domeinen van zorg en welzijn en cliëntenorganisaties waren aanwezig. De manifestatie 

vormt het startschot voor de nieuwe nota lokaal volksgezondheidsbeleid en Wmo die 

in het tweede kwartaal van 2012 uitkomt. 

De speeltuin in Groenendaal sluit op 23 oktober het zomerseizoen af. Tijd dus voor een 

opknapbeurt. Van 31 oktober t/m 4 november worden in speeltuin Groenendaal alle daken 

verwijderd. Ze zijn oud en moeten vervangen worden. In de daken is asbest aanwezig dat 

op zorgvuldige wijze verwijderd en veilig afgevoerd zal worden. Omdat het slopen van 

asbest in Nederland aan strikte eisen dient te voldoen, wordt het terrein ook met linten af-

gezet. Ook is er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een deskundig toezicht-

houder asbestsloop aanwezig die de werkzaamheden controleert en eventueel voorbij-

gangers te woord staat. Na de uitvoering keurt een onafhankelijk bedrijf de uitgevoerde 

werkzaamheden en geeft ze vrij. Volgend voorjaar staat de speeltuin er dan weer netjes bij.

In de nota wordt het beleid beschreven dat 

nodig is om burgers zo lang mogelijk zelf-

standig te laten functioneren in hun eigen 

(leef)omgeving. Welke ondersteuning daar-

voor nodig is en vooral ook wat burgers er 

zelf aan kunnen doen om zo lang mogelijk 

eigenstandig te kunnen participeren. De Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is 

breder dan alleen zorg. En het is breder dan 

alleen gericht op het senioren- of ouderen-

beleid. Het gaat ook om de vraag hoe wij met 

elkaar inhoud geven aan onze samenleving. 

Hoe wij met elkaar omgaan, of we wat voor 

elkaar over hebben en of we meedoen aan 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Dit alles heet 

ook wel het vormgeven aan de “Civil Society”. 

Omdat er veel raakvlakken liggen tussen het 

Wmo beleid en Lokaal Volksgezond-

zheidsbeleid heeft Heemstede opnieuw 

besloten om een geïntegreerde nota te 

maken. Daarnaast is er een nauwe relatie 

met het Jeugdbeleid. 

De werkconferentie werd geopend door 

burgemeester Marianne Heeremans. Hierna 

volgden inleidingen van wethouder Jur 

Botter en Jack Hutten van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan de 

hand van cases hebben de deelnemers met 

elkaar in workshops gesproken over oplos-

singen voor complexe problemen van 

burgers. Veel nieuwe suggesties kwamen 

aan de orde en zullen worden betrokken bij 

het schrijven van de nota. Al met al was het 

een geslaagde bijeenkomst die ook heeft bij-

gedragen aan het versterken van het net-

werk van mensen en instellingen die werken 

in de sectoren welzijn en zorg.

Oog hebben voor elkaar 

Opknappen daken 

speeltuin Groenendaal

Mandaat Milieudienst IJmond

Mededeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 maart 2011 mandaat verleend aan 

de secretarisdirecteur van de Milieudienst IJmond om namens hen handhavingsbesluiten 

te nemen overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieu-

beheer. Tevens is besloten dat ondermandaat kan worden verleend aan de teamleiders van 

de Milieudienst IJmond. De secretarisdirecteur van de Milieudienst IJmond heeft op 5 okto-

ber 2011 deze ondermandaten verleend. Deze besluiten treden in werking op de datum van 

deze publicatie en liggen gedurende zes weken ter inzage. Tegen deze besluiten kan geen 

bezwaar of beroep worden ingediend.

Ter inzage

Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor een ieder ter inzage bij de 

receptiebalie van het stadhuis en bij de Milieudienst IJmond. Voor inzage bij de Milieudienst 

IJmond kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 

Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Registratie Kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 21 

september 2011 de gastouderopvang de heer Swolfs op het adres Bartoklaan 49 

te Heemstede met uniek registratienummer 357115806 op eigen verzoek uit het Landelijk 

Register Kinderopvang is verwijderd.

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Cloosterweg 21 het v erhogen v an het zijgev eldakv lak 2011.262

 ontv angen 26 september 2011

Bachlaan 16 het uitbreiden v an een woonhuis op de  2011.268

 1e v erdieping, v erhogen nok v an de garage, 

 het v ergroten v an een dakkapel op het achter- 

 en zijgev eldakv lak, plaatsen dakkapel op het 

 v oorgev eldakv lak 

 ontv angen 30 september 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen

Lindenlaan 65 het v erhogen v an de nok, uitbreiden begane 2011.254 

 grond en slopen bergingen 

 ontv angen 21 september 2011

Omgevingsvergunning voor  slopen en kappen

Ir. Lelylaan 8-10 het slopen v an het schoolgebouw,  2011.264

 de beheerderswoning en kappen 12 bomen 

 t.b.v . aanleggen tijdelijke bouwontsluitingsweg 

 v anaf de N201  

 ontv angen 23 september 2011

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Dr. P. Cuyperslaan 15 het uitbreiden v an een woonhuis 2011.265

 ontv angen 27 september 2011

Omgevingsvergunning voor kappen

Manpadslaan 12 het kappen v an 3 iepen, 1 wilg, 1 kastanje,  2011.266

 1 eik, 1 esdoorn en 1 conifeer 

 ontv angen 29 september 2011

Omgevingsvergunning voor slopen

Oude Posthuisstraat 40 het v erwijderen v an asbest 2011.267

 ontv angen 29 september 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

De bov enstaande aanv ragen liggen v anaf 13 oktober 2011 v an maandag tot en met donderdag v an  

08.30 - 17.00 uur  en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan en brandveilig gebruik

Wij zijn v oornemens v oor onderstaand bouwplan een omgev ingsv ergunning v oor afwijking v an het 

bestemmingsplan en brandv eilig gebruik te v erlenen:

Von Brucken Focklaan 2 het wijzigen v an een administratieruimte  2011.198

 naar een kinderopv ang 

Het v erzoek en het ontwerpbesluit liggen v anaf 13 oktober 2011 gedurende 6 weken v an maandag 

tot met donderdag v an  08.30 - 17.00 uur en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de af-

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

tijdens de periode v an terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere 

informatie ov er het v erzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen v an de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 een 

aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse aanv ragen 

omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn aangev raagd en dus v olgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v ergunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 4 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Johannes Verhulstlaan 3 het uitbreiden v an een woonhuis 2011.191

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 6 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Meer en Boslaan 15 het plaatsen v an een erfafscheiding 2011.194

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 21 het wijzigen v an de winkelpui 2011.227

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf  13 oktober 2011 v an maandag tot en met donderdag 

v an 08.30 - 17.00 uur  en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

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

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan en brandveilig gebruik bouwwerken

Sportparklaan 6 het oprichten v an een buitenschoolseopv ang 2011.145

De bov enstaande v ergunning ligt v anaf 13 oktober 2011 v an maandag tot en met donderdag v an  

08.30 - 17.00 uur en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de recht-

bank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 24 nov ember 2011 worden ingediend. Zie kader.

Sportparklaan

Op de Sportparklaan vi nden op de rijbaan en fi etspaden opruimwerkzaamheden plaats. Ter 

hoogte v an de werkzaamheden kan enige v erkeershinder ontstaan.

Heemsteedse Dreef / Zandvaartbrug

Bij gunstige weersomstandigheden worden frees- en wegmarkeringswerkzaamheden uit-

gev oerd op de Heemsteedse Dreef ter hoogte v an de Zandv aartbrug. Dit werk kan dagelijks 

na 18.00 uur plaatsvi nden. Autov erkeer wordt tijdens het werk ov er 1 rijbaan geleid.

Zandvoortselaan

Tot medio oktober 2011 v oert ProRail schilderwerk uit aan de v oor- en achterzijde v an het 

spoorvi aduct Zandv oortselaan. Alleen tijdens steigerv erplaatsingen kan enige hinder v oor 

het v erkeer ontstaan. 

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober v oert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt v erkeer ov er één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan v erkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ont-

heffing gekregen v oor het gebruik v an 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvi nden op nog nader 

te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

Maaiwerkzaamheden

In opdracht v an de gemeente Heemstede worden op div erse wegbermen maaiwerkzaam-

heden uitgev oerd. Tijdens de uitv oering v an het werk kan ter plaatse enige v erkeershinder 

ontstaan.

  Werk aan de weg
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Ontwerpbestemmingsplan 'De Slottuin'

Besluit omgevingsvergunning Belle Rive Noord

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders 

van Heemstede bekend dat met ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Slottuin’.

Het ontwerpbestemmingsplan bevat de weergave van bouwplan ‘De Slottuin’  dat uitgaat 

van de bouw van 95 woningen, een parkeerkelder en een groene zone met een waterpartij. 

Dit ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande planologische situatie in het bestem-

mingsplan ‘Christelijk Atheneum’ voor het gebied tussen de Ir. Lelylaan, De Cruquiusweg en 

de weilanden bij het Oude Slot.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien? 

Het plan ligt met ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken voor eenieder ter in-

zage (verbeelding, regels en toelichting) en kan digitaal worden ingezien op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl IDN: NL.IMRO.0397.BPslottuin-0101 en op de website van de 

gemeente Heemstede. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan in de publiekshal van 

het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis vindt u 

op de website www. Heemstede.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 

Gedurende de bovengenoemde termijn (13 oktober t/m 23 november 2011) kan eenieder 

reageren. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schrif-

telijk als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw zienswijze 

richten aan de gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt 

uw zienswijze ook via een e-mail vesturen aan gemeente@heemstede.nl.

Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak maken met mevrouw L.C. Wijker van de 

afdeling Ruimtelijk Beleid. Haar telefoonnummer is (023) 548 57 83. Voor nadere informatie 

Ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene be-

palingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van Heemstede bekend dat met 

ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage ligt de op 4 oktober 2011 verleende 

omgevingsvergunning voor het project Belle Rive Noord. 

Deze omgevingsvergunning omvat de bouw van 41 woningen op het terrein van het voormalige bed-

denhuis van het Spaarne Ziekenhuis, gelegen aan de Jan van Gilselaan en wordt verleend voor het 

bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan ‘Schouwbroekerpolder’.

Waar kunt u het besluit inzien? 

Het besluit ligt met ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage en 

kan digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl IDN: NL.IMRO.0397.

OVbellerivenoord-0201 en op de website van de gemeente Heemstede. Daarnaast ligt het besluit in 

de publiekshal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden van het 

Raadhuis vindt u op www.heemstede.nl.

Indienen van beroep

Degenen, die tijdig hun zienswijze bij het college naar voren hebben ingebracht en belanghebben-

den aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten in een eerder stadium geen zienswijze naar 

voren te hebben gebracht, kunnen van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november 

2011 beroep indienen. Dit kan bij de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 

BR Haarlem. 

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

naam en adres indiener;

dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking 

heeft te worden overlegd.

over het ontwerpbesluit kunt u zich tot mevrouw L.C. Wijker of mevrouw M. Boor (023) 

548 57 61 wenden.

Hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan 

De Slottuin te Heemstede

Burgemeester en wethouders van Heemstede 

hebben ten behoeve van het bestemmingsplan De 

Slottuin, een verzoek om vaststelling van hogere 

waarden in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het 

Hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai vanwege de Cruquiusweg. 

De bevoegdheid van het college tot vaststelling van een hogere waarde is gemandateerd 

aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. De directeur van de Milieudienst 

IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend dat er 

een ontwerpbesluit hogere waarden is genomen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 13 oktober 

2011, gedurende zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan De Slottuin, ter 

inzage in de publiekshal van het raadhuis van Heemstede en bij Milieudienst IJmond, 

Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling 

zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te worden 

bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van 

“Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden bestemmingsplan De Slottuin te 

Heemstede”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de 

Milieudienst IJmond, telefoonnummer (0251) 263 863. 

Als er beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening (schor-

sing) worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem, wanneer onverwijlde 

spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding

De besluiten treedt in werking daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de sector bestuursrecht van de 

Rechtbank Haarlem.

Voor nadere informatie over het besluit kunt u zich tot mevrouw L.C. Wijker (023) 548 57 83 wenden.

Hogere waarde Wet geluidhinder

Omgevingsvergunning Belle Rive Noord te Heemstede 

Burgemeester en wethouders van Heemstede hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning 

Belle Rive Noord te Heemstede, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader 

van de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarde besluit heeft betrek-

king op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van een hogere waarde 

is gemandateerd aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.

De directeur van de Milieudienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks 

bestuur, maakt bekend dat er een besluit hogere waarde is genomen.  

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 13 oktober 2011, gedurende 

zes weken, samen met de omgevingsvergunning Belle Rive Noord, ter inzage in de publiekshal van 

het raadhuis van Heemstede en bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen 

van 09.00 tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding 

van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Belle Rive Noord te 

Heemstede”.
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Bloemenkiosk Adriaan van Ostadeplein Vergaderingen

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning 

Bloemenkioskaan het Adriaan van Ostadeplein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede maken op grond van het bepaalde in 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) bekend dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerpverklaring van geen bedenkin-

gen, met betrekking tot de ontwerpomgevingsvergunning voor de bouw van een bloemenkiosk aan 

het Adriaan van Ostadeplein en het afwijken van het bestemmingsplan Schilderswijk, met ingang 

van 13 oktober 2011 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt. Tegelijkertijd, in samenhang 

met voornoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen, ligt de ontwerpomgevingsvergunning 

ter inzage. IDN: NL.IMRO.0397.OVadriaanvanostade-0101.

Waar kunt u de stukken inzien? 

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning zijn digitaal te 

raadplegen op de websites www.heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de ont-

werpen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen over de ont-

werpomgevingsvergunning indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij 

burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail 

gemeente@heemstede.nl. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat 

gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpomgevingsvergunning 

de zienswijze betrekking heeft.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Möller, van de afdeling Ruimtelijk 

Beleid, via telefoonnummer (023) 548 58 70 of e-mail mmoller@heemstede.nl.

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 aanwezig 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)

Vervoersplan 2012 en nieuwe dienstregeling NS station Heemstede-Aerdenhout (memo).

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 

Vergadering Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland

Op 2 november om 17.00 uur houdt het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland een openbare vergadering. Deze vindt plaats in de grote vergaderzaal 

van Paswerk aan de Spieringweg 835, Cruquius.

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 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 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 stukken 

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.




