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Alternatieve buslijn voor passagiers uit 
Hillegom en Heemstede 

Commissievergaderingen oktober

De provincie Noord-Holland is erin geslaagd 
voor de vervallen buslijn 90 een alternatief 
te bieden. Vanaf 9 december rijdt buslijn 9 
vanaf station Heemstede via Vogelenzang 
naar eindpunt station Hillegom. Dit ter 
compensatie van lijn 90 (Den Haag - 
Vogelenzang - Haarlem), die rijdt in opdracht 
van de provincie Zuid-Holland, maar per 
december komt te vervallen.

Buslijn 9 (Connexxion) rijdt vanaf 9 december op alle 
dagen van de week tussen 7 en 21 uur een uurdienst 
tussen station Heemstede, Vogelenzang en station 
Hillegom. De bus zal tussen Vogelenzang en station 
Heemstede dezelfde route rijden als de oude lijn 90.  
Lijn 9 rijdt niet tussen station Heemstede, Haarlem 
Centrum en station Haarlem, omdat hiervoor 
voldoende alternatieve reismogelijkheden zijn. 

Op 16, 17, 18 en 22 oktober komen de 
raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte bijeen in het raadhuis. 
Raadscommissies zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als u dat 
wilt ook uw mening geven over onderwerpen. 
Vederop in deze HeemstedeNieuws een greep 
uit de onderwerpen die in oktober worden 
behandeld: o.a. bibliotheek, ligplaatsenbeleid, 
joods gedenkteken, welstandsvrije wijken en 
startersleningen.

Vervolg op pag. 2

Zonnepanelen tegen scherpe prijs
Doe mee met groepsaankoop zonnepanelen! 
Inwoners van de gemeente Heemstede en omliggende gemeenten kunnen  
hoogwaardige zonnepanelen aanschaffen tegen een scherpe prijs, onder de noemer  
‘Route du Soleil’. Voor 1140 euro heeft u al drie panelen op het dak liggen.  
Een makkelijke weg naar zonne-energie: www.routedusoleil.nl.

Ligplaatsenbeleid in  
commissie Middelen

Exposities in raadhuis Heemstede 
Expositie Irma van de Zande
Tussen 4 oktober en 30 november 2012 is de expositie 
van Irma van de Zande te zien in de publiekshal. 
Schilderen is voor haar een ontdekkingstocht, een spel 
van lijnen en kleuren. Ze schildert graag de beweging in 
dans en muziek. 

Expositie ‘Etsatelier42 exposeert’
Tot 26 oktober 2012 is de expositie ‘Etsatelier42 
exposeert’ nog te zien in de Burgerzaal. Etsatelier42 
bestaat uit 12 leden. Ieder lid van Etsatelier42 heeft een 
duidelijk herkenbaar eigen handschrift. Een aantal leden 
is uiterst bedreven in de traditionele ambachtelijke 
etstechnieken.  
 
 

Het werk van andere leden 
kenmerkt zich weer door een vrijere 
toepassing van druktechnieken. 
 
Tijdens de openingstijden van het 
raadhuis bent u van harte welkom 
de verschillende exposities te 
komen bewonderen.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00  uur, 
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30 
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en  
uittreksels GBA/Burgerlijke stand), 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht: 
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Start verkoop kaarten Herfstbal op 
Kinderboerderij ’t Molentje

Commissievergaderingen oktober (vervolg van pag. 1)

De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 
16 oktober om 20.00 uur. Op de agenda staat onder 
andere de huisvesting van de bibliotheek. De 
bibliotheek moet €100.000 bezuinigen, daarnaast wil 
de gemeente de bibliotheek op een andere, kleinere 
locatie onderbrengen. 

Op woensdag 17 oktober om 20.00 uur komt de 
commissie Middelen bijeen. De commissie bespreekt 
onder meer het verzoek om een joods gedenkteken 
te realiseren in de nabijheid van het monument 
op de Vrijheidsdreef. Ook komt opnieuw het 
ligplaatsenbeleid voor vaartuigen aan bod. Belangrijke 
wijzigingen ten opzichte van eerdere voorstellen zijn: 
-  er wordt een maximum gesteld aan het aantal 

ligplaatsen;
-  voor vaartuigen aan particuliere grond is geen 

vergunning nodig en hoeft geen liggeld betaald te 
worden.

In tegenstelling tot een eerder bericht komt in de 
vergadering op 17 oktober de begroting voor 2013 
niet aan bod. Deze wordt behandeld tijdens de 
begrotingsraad op 8 en 9 november. Meer informatie 
hierover volgt binnenkort via HeemstedeNieuws en de 
gemeentelijke website. 

Op woensdag 10 oktober 14.00 uur start de 
verkoop van de kaarten voor het jaarlijkse 
Herfstbal op kinderboerderij ´t Molentje! De 
kaarten zijn dagelijks tijdens openingstijden 
verkrijgbaar op de Kinderboerderij en 
het Raadhuis. Het Herfstbal wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 3 november. 
De kinderboerderij is dan met hulp van 
vele vrijwilligers omgetoverd tot een 
sprookjesachtige omgeving met honderden 

lichtjes, waar de kinderen samen met alle 
bosbewoners op zoek gaan naar de gestolen 
kleuren. 

Het Herfstbal (voorheen Midwinterfeest) vindt 
plaats op het terrein van Kinderboerderij `t Molentje 
tussen 17.30 en 20.15 uur aan de Burgemeester Van 
Rappardlaan 1 in het Wandelbos Groenendaal. Kaarten 
kosten € 3,50 per stuk en geven toegang aan één 
volwassene met twee kinderen tot en met 8 jaar. 

 
Vanwege de volle agenda komt de commissie Ruimte 
op twee dagen bijeen: donderdag 18 oktober en 
maandag 22 oktober om 20.00 uur. Aan bod komen 
o.a. twee initiatiefvoorstellen vanuit de raad. Beiden 
worden behandeld in de vergadering op donderdag 
18 oktober. Van D66 komt het voorstel om -voorlopig 
als experiment- enkele wijken in Heemstede 
‘welstandsvrij’ te verklaren. Dit betekent dat bij 
bouwen of verbouwen het plan niet meer vooraf 
getoetst wordt door de welstandscommissie.
Verder wordt een voorstel van de PvdA besproken 
om voor starters op de woningmarkt startersleningen 
beschikbaar te stellen. Met de startersregeling kunnen 
starters geholpen worden bij het financieren van hun 
eerste koopwoning.

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 
commissievergaderingen. De volledige agenda’s vindt 
u verderop in deze uitgave. U kunt ook kijken op  
www.heemstede.nl; hier vindt u ook informatie over 
het spreekrecht tijdens vergaderingen.

Vanaf 1 oktober kunt u parkeergeld betalen met uw 
mobiele telefoon in Raadhuisstraat, Binnenweg en 
Zandvoortselaan.

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

Tijdelijke wegafsluiting 
Gedeelte Meindert Hobbemastraat en Jan Steenlaan

Op 5 oktober 2012 heeft de burgemeester besloten 
een ontheffing te verlenen aan Fitzzcarraldo 
Locations voor filmopnamen ten behoeve van 
een kerstcommercial voor de postcodeloterij op 
donderdag 11 oktober 2012 van ca. 07.00 tot ca. 02.00 
uur op vrijdag 12 oktober 2012.
 
 
 

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 Meindert 
Hobbemastraat (tussen de Jan Steenlaan en de 
Rembrandtlaan) en de Jan Steenlaan (tussen de 
Johannes Vermeerstraat en de H.W. Mesdaglaan) voor  
 
 

alle verkeer af te sluiten vanaf donderdag 11 oktober  
ca. 07.00 tot vrijdag 12 oktober 2012 ca. 02.00 uur.

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

Nieuwe beleidsregels 
Ontheffing van de arbeids- en  
re-integratieplicht WWB, IOAW en IOAZ
Bij besluit van 2 oktober 2012 heeft het college de 
beleidsregels ontheffing van de arbeids- en  

re-integratieplicht WWB, IOAW en IOAZ vastgesteld.  
De beleidsregels treden met ingang van 1 januari 2013 
in werking. De beleidsregels liggen tot en met  
2 januari 2013 ter inzage op het gemeentehuis.  

De beleidsregels zijn na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van 
het bestemmingsplan (reguliere procedure)
-  Alberdingk Thijmlaan 60 het plaatsen van een 

overkapping t.b.v. fietsen 2012.263 
ontvangen 27 september 2012 

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van 
het bestemmingsplan (uitgebreide procedure)
-  Wandelbos Groenendaal het realiseren van een kinder/

generatietuin en het bouwen van een schuur voor 
binnenactiviteiten 2012.261 
ontvangen 25 september 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Alberdingk Thijmlaan 57 het kappen van een 

kastanjeboom 2012.262 
ontvangen 26 september 2012

-  Javalaan 8 het kappen van 2 naaldbomen 2012.260 
ontvangen 27 september 2012

-  Jozef Israëlsplein 14 het kappen van een esdoorn 
2012.266 
ontvangen 3 oktober 2012

-  Adriaan Pauwlaan 4 het kappen van 2 cederbomen 
2012.265 
ontvangen 3 oktober 2012 

-  Franz Schubertlaan 4 het kappen van een berk en een 
den 2012.264 
ontvangen 2 oktober 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 11 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.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende 

aanvraag de beslistermijn te verlengen  
met een termijn van 6 weken:

-  Jan P. Strijboslaan 9 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.238

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

Voornemen verlenen omgevings- 
vergunning voor afwijking van het  
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

-  Jacob van Ruisdaellaan 25 het uitbreiden van het 
woonhuis 2012.248

Het verzoek ligt vanaf 11 oktober 2012 gedurende 
4 weken van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30- 13.00 uur ter 
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het 
Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 
tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan 
de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 3 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen 

in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande 1e 

verdieping 2012.215

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 5 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Jan van Gentlaan 12 het plaatsen van dakkapellen op 

zij- en achtergeveldakvlak 2012.216

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 11 
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’.

Rectificatie
In HeemstedeNieuws week 40 is per abuis een stukje 
tekst weggevallen bij omgevingsvergunningen.
Hieronder de weggevallen tekst:
 
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.

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  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.

Op www.heemstede.nl en de digitale versie van 
HeemstedeNieuws vindt u de volledige tekst.

Evenement: Heemstede Loop
Op 2 oktober 2012 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen voor het 
houden van een hardloopevenement genaamd 
‘Heemstede Loop’ op zondag 28 oktober 2012 van 
10.00 tot 14.30 uur.
De start en finish vinden plaats op het parkeerterrein 
voor de sporthal van Sportpark Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16. De Familyrun start om 11.00 uur en 
loopt via de route Sportparklaan, Valkenburgerlaan, 
Voorweg, Achterweg, Meerweg weer naar de 
Sportparklaan. 
De 5 kilometer loop start om 11.00 uur en de 10 
kilometer loop start om 12.00 uur. Beiden gaan via 
de route Sportparklaan, Glipperdreef, Bosbeeklaan, 
Sparrenlaan, Groenendaalsebos, Torenlaan, Herenweg, 
Oudemanslaan, Melchior Treublaan, Ritzema Boskade, 
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Molenlaan, Herfstlaan, 
Voorweg, Achterweg, Meerweg, Sportparklaan.

Op zondag 28 oktober 2012 mogen, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, de volgende wegen worden afgesloten 
voor het autoverkeer:
-  De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg t/m 

kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan van 11.55 uur 
tot 14.15 uur.

-  De Glipperdreef (ter hoogte van de Sportparklaan) in 
noordelijke richting van ca. 11.05 tot ca. 11.15 uur.

-  Kruispunt Glipperdreef / Sportparklaan in beide 
richtingen van ca. 12.05 tot ca. 12.15 uur en van ca. 
13.05 tot ca. 13.15 uur.

-  De Glipperdreef, in zuidelijke richting, ter hoogte 
van Sportparklaan/Glipperdreef tot en met hoek 
Bosbeeklaan van ca. 12.05 tot 12.15 uur en van ca. 
13.05 tot ca. 13.15 uur.

- De Bosbeeklaan van 12.45 tot 13.45 uur.
-  De Ritzema Boskade richting Burgemeester van 

Doornkade van 12.40 tot 13.45 uur.

- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 tot 13.55 uur
-  Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/

Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan van 12.50 
tot 13.05 uur. 

-  Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/Voorweg 
van ca. 13.00 tot ca. 13.15 uur.

De Voorweg, Achterweg en Meerweg zijn tussen 
10.00 en 14.30 uur slecht bereikbaar in verband met 
hardlopers in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fietspad/voetpad. De rijweg wordt 
van het fietspad afgescheiden door rood/wit lint.

Waar het parcours van de Heemstede Loop wegen 
kruist wordt het verkeer (tijdelijk) tegengehouden 
door verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.

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



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.

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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Vergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden op 16, 17, 18 en 22 oktober een 
openbare vergadering in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.  
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Commissie Samenleving  
dinsdag 16 oktober 2012 om 20.00 uur

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 16 oktober 

2012
- Spreekrecht burgers
-  Begroting 2013 Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)
-  Beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-

2016 ‘Oog voor elkaar’ (A-stuk)
- Huisvesting bibliotheek (B-stuk)
-  Voorstel investeringsplan Stichting Tennispark 

Groenendaal/Tennisvereniging Merlenhove (B-stuk)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen  
woensdag 17 oktober 2012 om 20.00 uur
 
Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 17 oktober 

2012
- Spreekrecht burgers
-  Meerjarenplanbeleidsplan 2013-2014 Politie-eenheid 

Noord-Holland (B-stuk)
-  Gedenkteken joodse Heemsteedse slachtoffers in WO 

II (B-stuk)

-  Conceptvoorstel Verordening openbaar water 
Heemstede (B-stuk)

- Najaarsnota 2012 (A-stuk)
-  Beschikbaar stellen krediet ad. € 140.000 voor 

verbouwing zolder oudbouw raadhuis (A-stuk)
-  Veiligheidsmonitor 2011, rapportage o.v.v. VVD en 

PvdA (C-stuk)
-  Zaaksysteem gebruiken voor digitale dienstverlening, 

omgevingsvergunning en interne meldingen ICT 
o.v.v. PvdA (C-stuk)

- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte  
donderdag 18 oktober 2012 om 20.00 uur

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 18 oktober 

2012
- Spreekrecht burgers
-  Experiment voor het welstandsvrij verklaren van 

delen van Heemstede en het vereenvoudigen van de 
welstandsnota (initiatief D66)

-  Startersregeling voor starters op de woningmarkt 
(initiatief PvdA)

-  Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-
Kennemerland (A-stuk)

- Vaststelling ontwerp Nota Duurzaamheid (B-stuk)
-   Regionaal Actieprogramma Wonen (B-stuk)
 
N.B. De commissie Ruimte zal tevens vergaderen op 
maandag 22 oktober 2012 om 20.00 uur. Stukken 
die mogelijk in deze vergadering niet aan de orde 
komen kunnen aan de agenda van 22 oktober worden 
toegevoegd.

Vergadering commissie Ruimte  
maandag 22 oktober 2012 om 20.00 uur

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 18 oktober 

2012
- Spreekrecht burgers
-  Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht (A-stuk)
-  Beleid afwijken bestemmingsplan tuinkisten en 

overkappingen (B-stuk)
- Plan van Aanpak haven Heemstede (B-stuk)
- Groenbeleidsplan – Plan van Aanpak (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt

Evenement ‘Sint op het dak’
Op 5 oktober 2012 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor 
het organiseren van ‘Sint op het dak’ in de Jan van 
Goyenstraat op zaterdag 24 november 2012.
 

Ten behoeve van het genoemde is tevens, 
overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven voor het afsluiten van één rijrichting van 
de Jan van Goyenstraat vanaf 16.30 uur en voor het 
afsluiten van de gehele Jan van Goyenstraat (tussen de 

Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van Ostadeplein) 
van 17.00 tot 18.00 uur.

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

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




