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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 oktober 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

In deze uitgave:

- Vacature Top 3
- Omgevings-
 vergunningen

Preventietips in het hart 
van deze krant
In het midden van deze krant vindt u deze week een aantal tips over veiligheid in en rond 
uw woning en wijk. Naast inbraakpreventie leest u ook meer over onderwerpen zoals 
buurtbemiddeling en het 3D-aangifteloket in het gebouw Plein1.

Vergaderingen 
raadscommissies 
oktober
De raadscommissies Middelen en Ruimte 
houden op respectievelijk 17 en 18 oktober 
2018 openbare vergaderingen om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn en/of 
in te spreken.

Agenda commissie Middelen 17 oktober:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 17

oktober 2018
- Spreekrecht burgers
- Najaarsnota 2018 (A-stuk)
- Programmabegroting 2019 en de

meerjarenbegroting 2020-2022 (A-stuk)
- Eerste begrotingswijziging 2019 (A-stuk)
- Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 

2019-2022 (B-stuk)
- Digipanel voor de gemeente Heemstede

(C-stuk op verzoek van VVD)
- MRA actieagenda en governance
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 18 oktober:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 18

oktober 2018
- Spreekrecht burgers
- Huis te Manpad (voorlichting)
- Procesvoorstel mogelijke ontwikkeling

Havenkwartier (A-stuk)
- Wijziging Bouwverordening Heemstede

(A-stuk)
- Vervolg principeverzoek masterplan

Berkenrode, Herenweg 131 (B-stuk)
- Cruquiusweg aanpassing komgrens (onder

voorbehoud)
- Update fietspad Vogelpark (onder

voorbehoud)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de raadscommissie 
Samenleving vervalt in oktober.

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. 

Inspreken
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Jacqueline Vrolijk-Gevaert, via (023) 548 56 37 
of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering scooter Roemer 
Visscherplein
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een kentekenloze zwarte scooter, merk

Peugeot, met platte voorband, ter hoogte 
van Roemer Visscherplein 1.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van deze scooter krijgt tot en met 
24 oktober 2018 de gelegenheid zijn scooter 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de scooter weer in rijtechnische staat 

verkeert. Als de betreffende scooter binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 
nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zijn scooter tegen betaling van de 
gemaakte kosten ophalen bij de milieustraat 
van Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Verwijdering vaartuigen Patrijzenlaan en 
Industrieweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende vaartuigen 
aangetroffen:
- Een naamloze groene/witte houten/

polyester boot in de Glipperzandvaart op de
al vergunde ligplaats PAT023

- Een naamloze grijze open boot, naamloos,
voorzien van vergunningsticker Haarlem

2006 nr. 368, in de haven ter hoogte van 
Industrieweg 11.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de 
eigenaren van deze vaartuigen tot en met 24 
oktober 2018 de gelegenheid zijn vaartuig 
te verwijderen of een ligplaats aan openbaar 
water in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als 
het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt het vaartuig in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties

mac07
Klik hier



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar

maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 

bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening 
(DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 

gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 

bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening  
(DigiD) nodig.

In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Taalcoaches
Ben jij de taalcoach die vluchtelingen wil 
helpen met onze taal? Naast het volgen van 
een cursus Nederlands is er grote behoefte 
aan het oefenen van de taal en het helpen bij 
huiswerk. Interesse? Maak een afspraak!

Typen in Word voor Bosbeek
Bosbeek organiseert wekelijks een religieuze 
viering voor de bewoners. Hiervoor wordt altijd 
een liturgie opgesteld. We zijn op zoek naar 
iemand die om de week voor twee uurtjes 
de liturgie in een Word-document zet. De 
benodigde informatie krijg je aangeleverd. 

Voorlezer VoorleesExpress 
Heemstede
Ouders die moeite hebben om hun kinderen 
te stimuleren in de taalontwikkeling worden 
door de VoorleesExpress ondersteund. Je gaat 
als voorlezer, voor een periode van 20 weken, 
één keer per week op een afgesproken tijdstip 
langs bij een gezin om voor te lezen. Houd je 
van voorlezen en maak je een feestje van het 
voorleesmoment, dan zien we je graag!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: dinsdag t/m donderdag 

van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/

vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Johannes Vermeerstraat 1, het vergroten

van dakkapellen op het voor- en
achtergeveldakvlak,  wabonummer 333789,
ontvangen 28 september 2018

- Meindert Hobbemastraat 33, het
doorbreken van muren,  wabonummer
332726, ontvangen 27 september 2018

- Raadhuisstraat 27 B t/m G, het aanpassen
van de gehele opgang van de 6
appartementen, wijzigen hoofdentree,
wijzigen gevel en interne wijzigingen,
wabonummer 332864, ontvangen 26
september 2018

- Vondelkade 6, nieuwe indeling
zolderverdieping, de trap verplaatsen
en vergroten dakkapel op het
achtergeveldakvlak,  wabonummer 332139,
ontvangen 24 september 2018

- Willem van de Veldekade 2, het plaatsen
van zonnepanelen,  wabonummer 332830,
ontvangen 25 september 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Johannes Vermeerstraat 1, het vergroten

van dakkapellen op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 333789,
verzonden 4 oktober 2018

- Kennemeroord 1 t/m 38, het kappen van 3
bomen, wabonummer 324634, verzonden 4
oktober 2018

- Kerklaan 15, het plaatsen van luiken, wabo-
nummer 324728, verzonden 2 oktober 2018

- Vondelkade 6, nieuwe indeling
zolderverdieping, de trap verplaatsen
en vergroten dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 332139,
verzonden 4 oktober 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Borneostraat 6, het plaatsen van een

dakopbouw, wabonummer 323393, 
ontvangen 24 augustus 2018

- Heemsteedse Dreef 275, het uitbreiden van
de 1e verdieping, wabonummer 326777,
ontvangen 3 september 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Borneostraat 6, het plaatsen van een

dakopbouw, wabonummer 323393,
ontvangen 24 augustus 2018

- Heemsteedse Dreef 275, het uitbreiden van
de 1e verdieping, wabonummer 326777,
ontvangen 3 september 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.



Preventietips 8 t/m 14 oktober 2018

Beste inwoner,

Dit jaar twee pagina’s met 
preventietips in plaats 
van een preventiekrant. 
Een iets andere opzet dan 
voorgaande jaren. Hier 
vindt u volop tips op het 
gebied van woninginbraak, 
brandpreventie maar ook 
cybercrime, een fenomeen 
dat steeds vaker voorkomt. 
Daarnaast geven we 
aandacht aan het nieuwe 
inloop-overlastspreekuur 
waar u eens in de maand 
terecht kunt. 

Met deze tips kunt u uw 
eigen veiligheid vergroten 
en maken we samen 
Heemstede veiliger. Uit 
de veiligheidsmonitor is 
gebleken dat Heemstede 
als veilig wordt ervaren in 
vergelijking met andere 
gemeenten. Laten we samen 
zorgen dat dat zo blijft! 

Astrid Nienhuis, 
burgemeester

Veiligheidsmonitor geeft 
gunstig beeld Heemstede

 De conclusie is dat Heemstede op 
veel van deze 6 punten hoger scoort 
dan het gemiddelde beeld voor 
Nederland. Het onderzoek laat de 
volgende top 3 van buurtproblemen 
zien: te hard rijden in de straat/wijk, 
parkeerproblemen en hondenpoep. 
De resultaten van het onderzoek 
gebruikt de gemeente bij het nog op 
te stellen Integraal Veiligheidsplan 
2019-2022. 

De gemeente is al aan de slag 
gegaan met de drie buurtproblemen, 
onder andere voor overlast van 
hondenpoep. Zowel via de media 
als op straat is hiervoor aandacht 
gevraagd met de campagne “Operatie 
Schone schoenen”. Daarnaast blijven 
we communicatief inzetten op 
woninginbraken en andere specifieke 
veiligheidsproblemen in uw buurt. De 
tekstkar, die samen met de gemeenten 
Bloemendaal en Zandvoort is 

aangeschaft, is hier een voorbeeld van.
Dit jaar zijn in het onderzoek ook 
vragen gesteld over de gemeentelijke 
toezichthouders van bureau 
Handhaving en het 3D-aangifteloket 
van de politie. Uit de antwoorden 
blijkt dat minder dan de helft van 
de ondervraagden weet dat er 
een 3D-aangifteloket is en 1 op 
de 5 inwoners niet weet dat er 
gemeentelijke toezichthouders zijn. Wij 
verwijzen u graag naar het artikel op 
deze pagina over de toezichhouders 
van de gemeente. 

Wilt u meer weten over 
dit onderzoek? 
Kijk dan op www.heemstede.nl. Het 
onderzoeksrapport is ook in te zien in 
de publiekshal van het gemeentehuis 
tijdens openingstijden. 
Heeft u vragen over het onderzoek? 
Neem dan contact op met Dick 
Nieuweboer via (023) 548 57 45.

Buurtpreventie HeemstedeApp
HeemstedeApp is een buurtpreventienetwerk in Heemstede via 
WhatsApp en social media. Het is een burgerinitiatief met medewerking 
van de politie en de gemeente Heemstede. 

Met HeemstedeApp dragen 
inwoners bij aan:
- Veiligere wijken in Heemstede
- Alertheid verhogen in de wijk
- Signaleren en melden van verdachte situaties
- Samen een oogje in het zeil houden
- Plannen van verdachte personen verstoren
- Voorkomen van inbraak en diefstal
- Hulp bij medische noodsituaties 

Al 3000 inwoners doen mee. U toch ook? 
Ga naar www.heemstedeapp.nl/aanmelden. De HeemstedeApp is 
daarnaast op zoek naar wijkbeheerders en naar een centraal beheerder. 
Kijk voor meer informatie op heemstedeapp.nl bij uitleg.

De gemeente Heemstede heeft in 2017 een veiligheidsonderzoek 
laten uitvoeren onder haar inwoners; de veiligheidsmonitor. Er is 
een steekproef uit de basisregistratie personen getrokken. Het 
onderzoek laat zien hoe de gemiddelde inwoner de leefbaarheid 
en veiligheid ervaart in Heemstede, maar ook in hun eigen wijk of 
straat. De resultaten zijn vergeleken met de eerdere resultaten van 
het veiligheidsonderzoek uit 2014 en met regionale en landelijke 
gemiddelden. De onderzoeksthema’s in 2017 waren: leefbaarheid, 
overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachto�erschap, politie en 
burger en preventie.

BOA’s: de gastheren van de 
gemeente Heemstede en 
Bloemendaal
In Heemstede en Bloemendaal werken 
meerdere BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren), oftewel 
toezichthouders, sinds 2018 samen. 
De BOA’s vormen de ogen en oren 
van de gemeente en de politie. Ze zijn 
het aanspreekpunt voor inwoners en 
voor ondernemers. Ze houden onder 
andere toezicht op gemeentelijke 
regels, zwerfvuil, uitstalling van 
reclame, fietswrakken bij het station, 

opruimplicht van hondenpoep en 
aanlijngebod, parkeerovertredingen 
en afvalstoffenverordening. De BOA’s 
zijn gesprekspartner en bieden 
dienstverlening. 
Hebt u vragen, meldingen en/of 
klachten over de leefomgeving van 
de gemeente? Spreek de BOA’s aan op 
straat, bel naar 14 023, app naar 
06 10 98 76 87 of geef uw melding 
door via heemstede.nl/meldpunt

3D-aangifteloket
Het 3D-aangifteloket is een aanvulling op de mogelijkheden om 
aangifte te doen. Bij het 3D-aangifte loket heeft u direct contact met 
een politiemedewerker via een tv-scherm. Deze politiemedewerker zit 
op een andere locatie en neemt de aangifte op zoals dat ook gebeurt 
op het bureau. Als u persoonlijk aangifte wilt doen, belt u altijd voor 
een afspraak met het algemene nummer van de politie 0900-8844. U 
kiest samen met de politiemedewerker of het 3D-aangifteloket een 
optie voor u is. Mocht dit zo zijn dan kunt u direct een afspraak maken 
voor een moment dat het u uitkomt. Deze afspraak kan 7 dagen per 
week, van 09:00 tot 22.00 uur.

Het 3D-aangifteloket is gevestigd in Plein1 aan het Julianaplein 1.

Maandelijks inloopspreekuur 
buurtbemiddeling
Maandelijks kunt u als inwoner 
van Heemstede met vragen over 
(buren)overlast terecht bij een 
inloopspreekuur. Het gaat dan 
specifiek om vragen die u niet 
direct met uw buren kan of wil 
bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, 
wijkagenten en gemeente zijn hierbij 

vertegenwoordigd. Het maandelijkse 
spreekuur vindt elke eerste 
donderdag van de maand plaats 
tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel 
aan de Herenweg 96. U kunt vrij 
inlopen; aanmelding vooraf is dus 
niet nodig. 
Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Heemstede

Veiligheid aan 
de telefoon
- Geef nooit aan iemand uw 

pinpas en/of pincode
- Stuur uw pinpas nooit op
- Ga niet in op verhalen aan 

de telefoon
- Verbreek de verbinding, 

zodat u niet in de verleiding 
komt om persoonlijke 
informatie te delen

-  Vraag om terug te bellen
- Controleer eventueel zelf 

bij de bank of zij gebeld 
hebben



Week van de veiligheid 8 t/m 14 oktober 2018

 10 brand-
veiligheidtips

Vluchten bij brand
Bij brand is snelheid geboden. Zorg dat u deuren snel en makkelijk open kunt maken van binnenuit 
en dat uw huisgenoten weten hoe ze moeten handelen bij brand. Maak een vluchtplan. 

Rookmelders
Rookmelders redden levens. Als u ligt te slapen wordt u niet wakker van de rook.
Koop een rookmelder en test deze maandelijks. 

Vlam in de pan
Gebruik bij vlam in de pan geen water. Schuif een passend deksel van u af over de pan. Zet het 
vuur en de afzuigkap uit. Laat de pan een half uurtje staan. Blijf tijdens het koken altijd in de 
keuken. 

Stekkerdozen
Op een stekkerdoos kunt u niet eindeloos apparaten aansluiten, er kan brand ontstaan door 
overbelasting. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit. 

Stand-by TV
Een oudere TV in de slaapstand is een veel voorkomende oorzaak van brand. Zet de TV uit als dat 
kan. U kunt ook een TV stand-by killer aanschaffen. 

Sigaretten
Rook nooit in bed. Zorg voor goede asbakken en gooi sigarettenpeuken niet zomaar in de 
vuilnisbak. Vraag bij aanschaf van nieuwe meubels naar de brandveiligheid van het materiaal. 

Lucifers en aanstekers
Kinderen vinden lucifers en aanstekers heel interessant. Wees daar alert op en zorg dat ze er niet 
bij kunnen. 

Koolmonoxidevergiftiging
Koolmonoxidegas is een sluipmoordenaar. Sluit in woningen nooit de luchtaanvoer en -afvoer af. 
Want dan komt er geen frisse lucht meer binnen en kan koolmonoxide ontstaan. Laat uw 
installaties regelmatig controleren.

Een veilige schoorsteen
Stookt u hout, gas of olie, laat de schoorsteen dan eens per jaar vegen. Een goede 
schoorsteenveger vindt u bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB).

Elektrische apparaten
In het �lter van uw wasdroger blijft stof achter. Stof kan bij hoge temperaturen zorgen voor brand. 
Maak daarom het �lter van de wasdroger regelmatig schoon.
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3D-aangifteloket

Via internet proberen slimme internetcriminelen toegang te 
krijgen tot uw gegevens. Hoe zorgt u dat uw gegevens beschermd 
blijven? Hier 4 simpele stappen. 

1. Installeer direct updates
Installeer altijd direct alle software- en app-updates op uw computer, 
tablet en mobiele telefoon. Updates bevatten vaak beveiligingsupdates 
die gegevens beter beschermen. 

2. Leer foute links herkennen
Een nepmail met een foute link erin is een veelgebruikte manier op uw 
gegevens te ontfutselen. Als u iets niet herkent of vertrouwt, klik dan niet 
op linkjes en bijlage. Zo snijdt u interne criminele fl ink de pas af. 

3. Maak regelmatig een back-up
Als uw computer besmet raakt met een virus kunt u foto’s, video’s en alle 
andere bestanden op uw computer kwijtraken. Maak een back-up of zorg 
voor een kopie. Vergeet ook de bestanden op uw mobiele telefoon en 
tablet niet.

4. Gebruik sterke wachtwoorden
Die zijn moeilijk te raden en moeilijk te kraken. En gebruik ook 
verschillende wachtwoorden voor meerdere accounts.

Kijk voor meer informatie op www.veiliginternetten.nl

4 simpele stappen om 
u te beschermen tegen 
internetcriminelen

Het komt voor dat huisnummers 
niet leesbaar of overwoekerd zijn 
door klimplanten. Hierdoor kunnen 
de hulpdiensten soms moeilijk het 
huisnummer vinden en daarmee 
kostbare tijd verliezen. Daarnaast 
weten veel mensen niet dat iedereen 

in Nederland verplicht is ervoor te 
zorgen dat het huisnummer vanaf 
de openbare weg duidelijk leesbaar 
is. U bent dus zelf verantwoordelijk 
voor het aanbrengen, onderhouden 
en goed zichtbaar houden van uw 
huisnummer.

Laat uw huisnummer zien
Kunnen de hulpdiensten uw huis in noodgevallen vinden? 
Is uw huisnummer leesbaar en goed zichtbaar vanaf de openbare weg? 

Zoals in de veiligheidsmonitor aangegeven zet de gemeente Heemstede in 
op woninginbraken. Hierbij tips voor in en om uw huis:
- Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
- Sluit altijd uw ramen en doe de deuren op slot als u (even) het huis uit gaat. 

Laat ’s avonds een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. 
 Dit kan met tijd- of schemerschakelaars.
- Leg kostbare apparatuur (laptop, tablet, mobiel) uit het zicht.
- Bewaar niet te veel contact geld in huis.
- Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten 
 als u voor langere tijd weg bent.
- Heeft u struiken rondom uw huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, 
 zodat uw huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
- Woon je in een studentenhuis? Doe dan ook altijd je kamerdeur op slot 
 als je (even) naar buiten gaat. Neem zoveel mogelijk waardevolle spullen 
 mee als je langere tijd weggaat.
- Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat en bloempot zijn geen 

geheime plaatsen.
- Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op slinkse wijze 
 te achterhalen of bewoners afwezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand 
 op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst.
- Zet ladders en kliko’s weg, zodat hierop klimmen onmogelijk is.

Inbraakpreventie

Zorg ervoor dat uw huisnummer zichtbaar en leesbaar is, 
ook in het donker als elke seconde telt. 




