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Fietsvriendelijk maken Geniebrug
Om de Geniebrug over de Leidsevaart beter
toegankelijk te maken voor voetgangers,
fietsers en mindervaliden, heeft de gemeente
een plan gemaakt voor aanleg van een
hellingbaan. De hellingbaan komt aan de kant
van de Leidsevaartweg. Nu is daar alleen een
trap. Het plan ligt vanaf 17 oktober ter inzage;
u kunt tot 1 december hierop reageren. Naar
verwachting wordt in het voorjaar van 2013 de
aanpassing uitgevoerd. De uitvoering wordt
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van
de provincie.
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Inspraak

Het ontwerp is door de gemeente opgesteld in nauwe
samenwerking met de Fietsersbond.
U kunt schriftelijk op de plannen reageren tot
1 december.

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

Adres

Gemeente Heemstede, t.a.v. afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte. Postbus 352, 2100AJ Heemstede.
E-mail: gemeente@heemstede.nl.

Begrotingsraad op 8 en 9 november

28 oktober
Heemstede Loop!
Adresgegevens en openingstijden

Impressie van de hellingbaan

Door de recessie staat de gemeente voor
de opgave om jaarlijks €1,8 miljoen extra
te bezuinigen. Bij de behandeling van de
kadernota 2012 in de maand juni is een
motie ‘beperkte ozb stijging’ aangenomen.
Het college stelt voor om in navolging van
deze motie de OZB niet te verhogen, zodat de
lasten niet verzwaard hoeven worden in tijden
die voor huishoudens financieel niet makkelijk
zijn. Er moeten dan wel andere moeilijke
keuzes worden gemaakt om de begroting
sluitend te maken.

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

In eerste instantie is gekeken naar het besparen op de
bedrijfsvoering en het investeringsprogramma, wat
een bezuiniging van € 1,1 miljoen oplevert. Vervolgens
is gekeken naar het voorzieningenniveau waarbij
voorstellen zijn gedaan om de budgetten te verlagen
van o.a. de bibliotheek, podiumprogrammering,
ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk en diverse
onderwijsvoorzieningen zoals schoolzwemmen,
logopedie, onderwijsbegeleiding en muziekonderwijs
op scholen. Ook het onderhoudsniveau van de
openbare buitenruimte zal worden verlaagd. Deze
versobering van het voorzieningenniveau levert een
bedrag van € 0,7 miljoen op.
Op donderdagavond 8 en vrijdag 9 november
behandelt de gemeenteraad de begroting 2013.
U wordt van harte uitgenodigd deze begrotingsraad
bij te wonen. Binnenkort volgt in deze uitgave meer
informatie over de begrotingsraad.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Heemstede Loop
2012

Op zondag 28 oktober vindt voor de derde
keer de Heemstede Loop plaats. De lopers
starten en finishen bij het sportcomplex
Groenendaal en doen onder andere het
wandelbos Groenendaal en diverse wijken
van Heemstede aan.
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. Kijk voor de exacte route, meer
informatie en inschrijven op www.heemstedeloop.nl.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft
u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work
shop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht
bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade Luifel  Herenweg 96  Postbus
578  2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar
di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur,
tel: (023) 548 38 24/26. Digitale informatiezuil
(dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel).
Email: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Nomineer een vrijwilliger!
Veel Heemstedenaren zetten zich belangeloos in
als vrijwilliger binnen de gemeente Heemstede.
Vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers. Het belang van vrijwilligerswerk voor
de Heemsteedse samenleving is groot, onmisbaar,
en mag de aandacht krijgen die het verdient. Kent u
zo’n vrijwilliger? Dien uw nominatie voor ‘Vrijwilliger
van het jaar’ tot uiterlijk 28 oktober 2012 in via www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Vrijwilligersfeest

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede
organiseert jaarlijks in opdracht van gemeente
Heemstede een vrijwilligersfeest. Hier zal ook de
prijsuitreiking voor Vrijwilliger van het jaar bekend
gemaakt worden.
Dit jaar wordt het vrijwilligersfeest op woensdag
21 november gevierd in theater De Luifel van Casca,
Herenweg 96 Heemstede.

Themabijeenkomst over borstvoeding
op 6 november
Verwacht je binnenkort een kindje en wil
je alles weten over borstvoeding? Het CJG
Heemstede organiseert elke maand een
informatiebijeenkomst voor aanstaande
ouders over borstvoeding. Dit doen zij in
samenwerking met verloskundigenpraktijken
De Kraamvogel en het Ooievaarsnest en de
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
Tijdens de tweede bijeenkomst op woensdag 10
oktober waren enthousiaste aanstaande moeders
en vaders aanwezig. Het was een leerzame avond
waar vooral veel vragen werden gesteld over hoe
start je de borstvoeding op na de bevalling. Ook de
gepresenteerde filmpjes werden gewaardeerd.
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag
6 november van 19.30 tot 21.30 uur bij het CJG
Heemstede op de Lieven de Keylaan 7 te Heemstede.
Meld je aan via info@senzpas.nl of bel naar
(088) 995 88 22.

Centrum voor Jeugd en Gezin

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

ouder ben je van harte welkom. Je kunt zonder
afspraak langskomen, bellen of een email sturen.
Meer informatie en de openingstijden vind je op
www.cjgheemstede.nl.

Gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een gezonken
vaartuig aangetroffen in het Zuider Buiten Spaarne ter
hoogte van Marisplein 1.
De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het
college of de politie en er voor te zorgen het gezonken
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn

uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en
met 31 oktober 2012 de gelegenheid om te zorgen
dat het vaartuig weer volledig drijvend is dan wel
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd,
wordt het vaartuig in opdracht van het college gelicht

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor kappen
- Hendrik Peeperkornstraat 7 het kappen van een
conifeer 2012.267
ontvangen 3 oktober 2012
- Adriaan Pauwlaan 20 het kappen van een
notenboom 2012.268
ontvangen 3 oktober 2012
- Alberdingk Thijmlaan 14 het kappen van een ceder
2012.269
ontvangen 3 oktober 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 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 maken 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:
- Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten
2012.256
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 beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is
ontvangen op 21 september 2012.

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

- Ir. Lelylaan 8 en 10 het bouwen van 30
eengezinswoningen, 65 appartementen en een
halfverdiepte stallingsgarage (De Slottuin) 2012.232

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan

Omgevingsvergunning voor kappen
- Camphuysenlaan 11 het kappen van 3 coniferen
2012.253
- Linge 66 het kappen van een conifeer 2012.257
- Dr. Schaepmanlaan langs de slootkant het kappen
van 2 knotwilgen en 1 es 2012.244
- H. Kuipers-Rietberglaan 54 het kappen van een
kastanje 2012.243
- Rembrandtlaan 18 het kappen van een conifeer
2012.247
- Zandvoorter Allee 12 het kappen van 2 dennen
2012.242
- Linge 50 het kappen van een kastanjeboom 2012.246
- Achterweg 19A het kappen van een lindeboom
2012.254

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
- Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten
2012.256
Het verzoek ligt vanaf 18 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 11 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Anna Blamanlaan 1 het kappen van een accasia
2012.226

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 18
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’.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 12 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Jacques Perklaan 6 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.252
- Lucas van Leijdenlaan 15 het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.223
- Wandelbos Groenendaal het plaatsen van een
lichtinstallatie op tennispark Groenendaal 2012.245

Verordening Winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders is,
op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden
Heemstede, besloten zondag 25 november 2012, aan
te wijzen als dag waarop de winkels voor het publiek

in het deelgebied ‘Industrieterrein Cruquius’ open
mogen zijn.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
de afdeling Algemene & Juridische Zaken,
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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

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,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
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.

