
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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•  Informatieavond Het Sorgbosch

•  Workshop “Hoe beveilig ik zelf 
mijn eigen woning”

•  Bijeenkomst groepsvorming en 
pestgedrag

•  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

De HeemstedeLoop mag zich in een toe-

nemende belangstelling verheugen. Maar liefst 

1605 lopers deden op zondag 16 oktober mee 

aan de 1,5 km Familyrun, de vijf of de tien kilo-

meter. De zon werkte dan ook volop mee om 

deze dag tot een succes te maken. Een deel 

van het inschrijfgeld voor de loop komt ten 

goede aan twee goede doelen: de Hartstichting 

en de Hartekamp Groep. 

De snelste Heemstedenaar op de 10 kilometer 

was Remco Schram (36:04) bij de mannen en 

Marianne van de Linde (39:49) bij de vrouwen. 

Op de 5 km waren Bas Wehrung (18:09) en 

Nathalie Jansen (23:57) de snelste lopers uit 

Heemstede. Bij de Familyrun waren Lieke 

Wehrung met 6:48 en Joran Engelen (7:16) de 

snelsten uit Heemstede.

Beter beveiligen

Op verschillende manieren kunt u uw fi ets 

(beter) beschermen tegen diefstal. Het 

team geeft hierover voorlichting. 

Bijvoorbeeld over de wijze waarop u het 

beste uw fi ets op slot kunt zetten. Door uw 

fi ets te laten registreren, vergroot u de kans 

dat deze wordt teruggevonden na diefstal. 

Het team deelt folders en registratiekaarten 

uit. Fietsen die beter beveiligd kunnen 

worden, krijgen een fi etshanger: hierop staan 

tips voor de eigenaar. Verder worden frames 

Informatie-
avond plan 
‘De Slottuin’
dinsdag 25 oktober

HeemstedeLoop

Actie tegen fietsdiefstal op 
station Heemstede-Aerdenhout
dinsdag 25 oktober

Bouwplan ‘De Slottuin’

Het ontwerpbestemmingsplan bevat de 

weergave van bouwplan ‘De Slottuin’, een 

nieuwe woonwijk op het terrein van het 

Nova-college aan de Ir. Lelylaan (hoek 

Cruquiusweg). Het plan gaat uit van de 

bouw van 95 woningen, een parkeerkelder 

en een groene zone met een waterpartij. 

Dit ontwerpbestemmingsplan vervangt de 

bestaande planologische situatie in het 

bestemmingsplan ‘Christelijk Atheneum’ 

voor het gebied tussen de Ir. Lelylaan, de 

Cruquiusweg en de weilanden bij het Oude 

Slot.

Op dinsdag 25 oktober om 19.30 uur 

houdt de gemeente een informatie-

avond over het bestemmingsplan ‘De 

Slottuin’. Hier geven wij een toelichting 

op de achtergronden en de verdere pro-

cedure. Daarna is het mogelijk uw 

vragen over het plan met de mede-

werkers van de gemeente Heemstede te 

bespreken. U bent van harte welkom op 

deze informatieavond die plaatsvindt in 

het raadhuis aan het Raadhuisplein 1.

In opdracht van de gemeente Heemstede houdt het promotieteam van Centrum 

Fietsdiefstal op dinsdag 25 oktober van 12.00 tot 18.00 uur op het station Heemstede-

Aerdenhout een actie om de kans op het stelen van fi etsen te verkleinen. 

Vervolg op pag. 2

Vervolg op pag. 2

van verschillende fi etsen gedemonstreerd 

met de nieuwste antidiefstalproducten. 

Tevens is op locatie een computer aanwezig 

met een internetverbinding. Zo kan het team 

laten zien welke websites interessant zijn om 

fi etsdiefstal te bestrijden. Bijvoorbeeld die 

van de stichting ART over de kwaliteit van de 

sloten. Ook is er de mogelijkheid de eigen 

fi ets na te trekken bij het fi etsdiefstalregister 

van de RijksDienst voor het Wegverkeer. 

Korting Axa Cherto kettingsloten

Van bepaalde typen sloten zijn lopers in 

omloop. Het team weet om welke typen het 

gaat en zal dit ook demonstreren. Mocht 

u deze sloten willen vervangen: het pro-

motieteam deelt kortingsbonnen uit voor 

de aankoop van Axa Cherto kettingsloten. 

De bonnen zijn goed voor 50% korting.

Iedereen is welkom bij de stand van het 

promotieteam, ook degenen die niet regel-

matig hun fi ets bij het station stallen.
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Vervolg 'De Slottuin'

Vervolg Actie tegen fi etsdiefstal

Op woensdag 26 oktober houdt Stichting Sint Jacob samen met gemeente Heemstede een 

informatieavond over de revitalisering van Het Sorgbosch, ter hoogte van het wooncentrum 

Overbos.

De eerste fase van Het Sorghbosch, rondom Kennemeroord, heeft een paar jaar geleden 

een opknapbeurt gehad. Binnenkort gaat de tweede fase in en zal het gebied rondom 

woonzorgcentrum Het Overbos worden aangepakt. Deze prachtige bosrijke omgeving 

wordt opgeknapt en beter begaanbaar gemaakt, zodat inwoners van de gemeente 

Heemstede en bewoners van Het Overbos straks optimaal kunnen genieten van het uitzicht 

en de groene omgeving. De uitstraling van het nieuwe Sorghbosch zal vergelijkbaar zijn 

met die van Kennemeroord.

Van 19.00 tot 21.00 kunt u inlopen bij Sint Jacob in de Hout aan de Zuiderhoutlaan 1 te 

Haarlem. U kunt deze avond het plan bekijken en hierbij uitleg krijgen. 

Informatieavond 
Het Sorgbosch
woensdag 26 oktober

Reageren

Zoals vorige week in deze krant bekendgemaakt, ligt het ontwerpbestemmingsplan van 

13 oktober t/m 23 november ter inzage. Gedurende deze periode kunt u mondeling of 

schriftelijk op het plan reageren. 

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

Heemstede, of per e-mail aan gemeente@heemstede.nl. Wilt u mondeling reageren dan 

kunt u een afspraak maken met mevrouw L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid, tel. 

(023) 548 57 83. Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u zich tot mevrouw 

L.C. Wijker of mevrouw M. Boor (023) 548 57 61 wenden.

Op de website, www.centrumfi etsdiefstal.nl 

kunt u allerhande informatie vinden over wat u 

kunt doen om te voorkomen dat uw fi ets 

gestolen wordt.

Bewaakte fietsenstalling

Gemeente Heemstede, politie en NS werken samen om het stelen van fi etsen bij het station 

tegen te gaan. Goed om te weten is dat er aan de westzijde van het station, op het Roemer 

Visscherplein een bewaakte fi etsenstalling is. Voor deze stalling gelden de volgende 

tarieven: een dagkaart € 1,20, een strippenboekje: € 12,00, een maandkaart: € 13,00 en 

een jaarkaart € 99,00. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede organiseert op donderdag 17 novem-

ber een themabijeenkomst over groepsvorming en pestgedrag. Deze bijeenkomst 

vindt plaats bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. De zaal is geopend 

vanaf 19.30 uur. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

Veel kinderen krijgen in de basisschoolperiode te maken met pestgedrag. Hoe kunt u hier 

als ouder mee omgaan? Wat moet u weten over groepsvorming en verschillende rollen die 

kinderen in de groep op zich nemen? Wilt u hier meer over weten, dan bent u van harte 

welkom.  Deze bijeenkomst is vooral interessant voor ouders met kinderen in de leeftijd van 

6 t/m 12 jaar.

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wilt u meer weten over pesten in de klas? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien 

kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder 

bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, bellen of een email sturen. 

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening. 

Lieven de Keylaan 7

2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Groepsvorming en pestgedrag
Themabijeenkomst op 17 november

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl
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 Straatnaam Van   Tot

N201 Cruquiusweg (N201) Gemeentegrens Heemsteedse Dreef

  Heemstede

N201 Heemsteedse Dreef (N201) Cruquiusweg Lanckhorstlaan (N201)

  (N201)

N201 Lanckhorstlaan (N201) Heemsteedse Zandvoortselaan (N201)

  Dreef (N201)

N201 Zandvoortselaan (N201) Lanckhorstlaan Gemeentegrens 

  (N201)  Bloemendaal

N208 Herenweg (N208) Lanckhorstlaan Gemeentegrens Haarlem

  (N201)

 Heemsteedse Dreef (N201) /  Lanckhorstlaan Gemeentegrens Haarlem

 Zuiderhoutlaan (N201)
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Op woensdag 26 oktober organiseert de gemeente Heemstede in samenwerking met 

de stichting “Het Beveiligingscentrum”  de workshop “Hoe beveilig ik zelf mijn eigen 

woning” . Het afgelopen jaar is het aantal woninginbraken in de regio toegenomen. De 

kans op woninginbraak kan echter met 95% teruggebracht worden door de woning te 

beveiligen volgens de standaard van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Veel bewoners zijn goed in staat zelf een 

groot deel van de woning of de gehele 

woning te beveiligen volgens de richtlijnen 

van het politiekeurmerk. Maar vaak weet men 

niet hoe dit aangepakt moet worden. Deze 

workshop helpt deelnemers hiermee op weg.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Videobeelden met voorbeelden van ver-

schillende vormen van inbraak maar ook 

met welke (betaalbare) middelen dit te voorkomen is. 

Toelichting op maatregelen en praktische tips die geen geld kosten maar onmiddellijk bij-

dragen aan veiligheid.

Uitleg over de verschillende beveiligingsmogelijkheden aangevuld met videobeelden 

over de uitvoering in de praktijk. Voor het uitvoeren van minder eenvoudige oplossingen 

wordt verwezen naar erkende bedrijven.

Ruimschoots gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Voorlichtingsmateriaal na afl oop van de workshop.

De workshop wordt gehouden in het raadhuis van Heemstede en begint om 19.30 uur. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. 

Opgeven kan via postbusveiligheid@heemstede.nl. Voor meer informatie en vragen, neem 

contact op met Dick Nieuweboer, tel. (023) 548 57 45.

Workshop “Hoe beveilig ik 

zelf mijn eigen woning”

Heemstede treedt toe tot Incident Management

De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat werken vanaf 1 april 2009 nog intensiever 

samen bij incidenten op de rijkswegen en provinciale wegen (Incident Management (IM)). 

Vanuit de Verkeerscentrale Noord-West Nederland (De Wijde Blik) van Rijkswaterstaat in 

Velsen wordt ook het wegpersoneel van de provincie Noord-Holland (kantonniers) direct 

aangestuurd bij incidenten.

Er wordt zo een meer uniforme werkwijze toegepast op een groter deel van het wegennet 

van Noord-Holland. Wegpersoneel is daardoor sneller ter plaatse waardoor de afhande-

lingsduur verkort wordt. Het verkeer komt sneller weer op gang en de weg is eerder vrij na 

een incident.

De provincie Noord-Holland wil het instrument IM ook gaan inzetten op het regionale en 

stedelijke wegennet. Het is al ingevoerd in o.a. Amsterdam. 

Het college heeft op 23 augustus 2011 besloten om toe te treden tot IM en hiervoor een 

overeenkomst te sluiten met de provincie Noord-Holland en een intentieverklaring te onder-

tekenen waarin wordt verklaard dat Heemstede meewerkt aan de invoering en doorontwik-

keling van IM op een deel van het onderliggende wegennet. Sommige details worden nog 

verder in overleg met de provincie uitgewerkt.

Wat is IM?

IM zijn alle maatregelen die proberen ervoor te zorgen dat de weg zo snel mogelijk weer vrij 

is voor het verkeer nadat een incident heeft plaatsgevonden. 

Het gaat om het bevorderen van de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming, de 

behartiging van de belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane 

schade.

Wat wordt verstaan onder een incident? 

Het gaat om alle gebeurtenissen, zoals ongevallen, pechgevallen, afgevallen lading, 

gestrande voertuigen, die de capaciteit van de weg nadelig (kunnen) beïnvloeden en als 

zodanig de doorstroming van het verkeer (kunnen) belemmeren.

Het gaat om de zogenaamde eerste berging. Dit betekent het verwijderen van de auto en/of 

lading van de weg en het vervoeren naar een veilige plaats (parkeerplaats, benzinestation, 

Rijkswaterstaatlokatie of het terrein van een bergingsbedrijf) dan wel de eventuele eind-

bestemming (garage).

Welke wegen?

In Heemstede gaat het op dit moment om de volgende wegen / weggedeelten:

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

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

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

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

  Werk aan de weg

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.

Drank- en horecavergunning

Op 11 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een drank- 

en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan Flamingo 

Center Heemstede B.V., Binnenweg 1 B (souterrain).

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

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Sportparklaan 8 het plaatsen van een videotoren 2011.270

 t.b.v. hockeyclub MHC Alliance

 ontvangen 3 oktober 2011

Kraanvogellaan 27 het doorbreken van een muur van 2011.275

 woonkamer naar garage

 ontvangen 6 oktober 2011

Rembrandtlaan 43 het doorbreken van een muur op de begane grond 2011.271

 ontvangen 5 oktober 2011

Zandvoortselaan 157 het plaatsen van een rolluik 2011.276

 ontvangen 10 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Reggelaan 24 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.271 

 ontvangen 3 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame

Binnenweg 209 het plaatsen van lichtreclame 2011.273

 ontvangen 5 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor kappen

Hugo de Grootlaan 16 het kappen van een taxus 2011.269

 ontvangen 3 oktober 2011

Kees van Lentsingel 9 het kappen van een boom 2011.272

 ontvangen 6 oktober 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  20 oktober 2011 van maandag tot en met don-

derdag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

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:

Timorstraat 31 het uitbreiden van een woonhuis 2011.252

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslis-

termijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 16 september 2011.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor de volgende bouwplannen een omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan te verlenen:

Timorstraat 31 het uitbreiden van een woonhuis 2011.252

Lindenlaan 30 het uitbreiden van een woonhuis 2011.190

 met aanbouw en balkon

De  verzoeken liggen vanaf 20 oktober 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met 

donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de af-

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

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

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

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

Starten uitgebreide procedure voor brandveilig gebruik

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor brand-

veilig gebruik te verlenen:

Overijssellaan 309 brandveiliggebruik i.v.m. uitbreiding van 20 2011.218

 naar 30 kindplaatsen

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 20 oktober 2011  gedurende 6 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 omgevingsvergunningen (verzonden 14 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Landzichtlaan 24 het plaatsen van een dakopbouw en 2011.253

 uitbreiding van de begane grond

Lindenlaan 30 het optrekken van de voorgevel 2011.065

Zandvoortselaan 157 het plaatsen van een rolluik 2011.276

Rembrandtlaan 5 het doorbreken van een muur en het wijzigen 2011.232

 van kozijnen en een geïsoleerde combinatie-

 vloer aanbrengen

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

W. Denijslaan 6 het plaatsen van een dakopbouw 2011.244

Herenweg 49C een gevelwijziging van een bedrijfspand 2011.214

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Dr. P. Cuyperslaan 15 het uitbreiden van een woonhuis 2011.265

Omgevingsvergunning voor kappen

W. Denijslaan 25 het kappen van een zeeden 2011.257

Drieherenlaan 31A het kappen van 4 naaldbomen 2011.261

De Nachtegaal 11 het kappen van een Atlas Ceder 2011.248

Herenweg 184 het kappen van een treurwilg, een  2011.246

 populier en een es

Herenweg 73 het kappen van een es 2011.247

Heemsteedse Dreef 282 het kappen van een naaldboom 2011.258

Manpadslaan 12 het kappen van 3 iepen, 1 wilg, 1 kastanje, 2011.266

 1 eik, 1 esdoorn, 1 conifeer

Kees van Lentsingel 9 het kappen van een boom 2011.272 

De genoemde vergunningen liggen vanaf  20 oktober 2011 van maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 17 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor het bouwen en verstoren van een monument (verbouwen, 

slopen of op andere wijze aantasten)

Kadijk 34 a/b het verbouwen en vergroten van 2011.021

 een bollenschuur

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 20 oktober 2011 van maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 1 december 2011 

worden ingediend. Zie kader.
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Agenda

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 27 oktober 2011 

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

wezig te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 27 oktober 2011

2.  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van mevrouw J. Goedkoop als lid van de 

gemeenteraad.

3. Vragenuur

4. Verzoek om wijziging bestemmingsplan Centrum en omgeving (bespreekpunt)

5. Begroting 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (bespreekpunt)

6.  Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

(schriftelijke stemming)

7. Najaarsnota 2011 (hamerpunt)

8. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 27 oktober 2011

9. Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. 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

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.




