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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.

2011 2012 Mutatie t.o.v. 2011

Onroerend 
zaakbelasting (ozb)

347,09 354,98 2,25%

Afvalstoffenheffing 
240 liter rolemmer

259,92 257,28 - 1,0%

Rioolheffing 138,13 176,78 28,0%

Totaal woonlasten 745,14 789,04 5,9%
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In deze HeemstedeNieuws:

Ozb (onroerendezaakbelasting)

De infl atie over lonen en prijzen over 2012 

bedraagt naar verwachting gemiddeld 2,25%. 

In 2012 wordt alleen deze infl atiecorrectie 

doorberekend in de ozb. Het ozb-tarief wordt 

zoals  elk jaar  aangepast  aan eventuele 

stijgingen of dalingen van de woningprijzen 

om zo een constante opbrengst te krijgen. 

Uitgaande van een gemiddelde woning 

(€ 422.000) zal voor Heemsteedse burgers 

de ozb aanslag in 2012 bijna € 8 hoger uit-

vallen. Ten opzichte van het landelijk gemid-

delde 2011 is het ozb-tarief 2012 in 

Heemstede met inbegrip van de verhoging 

toch nog 15 % lager. Het exacte tarief stelt de 

gemeenteraad vast in december 2011 omdat 

dan de belastingverordeningen voor 2012 

worden behandeld. 

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt is dat de kosten voor het ver-

wijderen van afval betaald worden uit de 

afvalstoffenheffing. De tarieven moeten dus 

kostendekkend zijn. Het tarief voor het op-

halen van grofvuil blijft gehandhaafd. 

Hetzelfde geldt voor het verbinden van een 

limiet aan het brengen van afval bij de milieu-

straat. De afvalstoffenheffing voor een huis-

houden met een grote rolemmer gaat met 

1,0% omlaag. Het tarief 2012 in Heemstede 

is in vergelijking met het landelijk gemiddelde 

van 2011 4% lager.

Herfstbal op 
Kinderboerderij 
’t Molentje

Woonlasten in 2012
Begrotingsraad 3 en 4 november

De woonlasten voor huishoudens met een 

eigen woning nemen in 2012 met gemiddeld 

5,9% toe ten opzichte van 2011. In euro’s uit-

gedrukt gaat het dan om een bedrag van 

€ 43,90 (=€ 3,66 per maand). De ozb stijgt 

met 2,25%, de rioolheffing stijgt met 28,0% 

en de afvalstoffenheffing daalt met 1,0%.

Rekening houdend met een infl atiecorrectie 

van 2,25% betekent dit dat de woonlasten 

reëel gezien met 3,6% toenemen voor een 

gezin in een woning met een gemiddelde 

woz-waarde.

Op zaterdag 5 november tussen 17.30 en 

20.15 uur kunnen kinderen deelnemen 

aan het Herfstbal (voorheen Midwinter-

feest) op kinderboerderij ’t Molentje in 

Heemstede. Met hulp van vele vrijwilligers 

is dan het gebied omgetoverd tot een 

sprookjesachtige omgeving met honder-

den 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?

 

De kaarten zijn dagelijks tijdens openings-

tijden verkrijgbaar op de kinderboerderij 

en het raadhuis. 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.

Op donderdag 3 en vrijdag 4 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2012. Naast de plannen en projecten voor 

2012, zijn de woonlasten voor de inwoners een belangrijk onderdeel van de begroting 2012. Uit het voorstel van het college van 

B&W aan de gemeenteraad blijkt dat de woonlasten voor huiseigenaren gemiddeld 5,9% hoger uitvallen. Rekening houdend met 

de infl atiecorrectie komt dit neer op een reële stijging van 3.6%. 

Rioolheffing

Ook voor de rioolheffing 

geldt dat de tarieven 

kostendekkend moeten 

zijn. Vanaf 2012 worden de kosten 

voor het beheren van grond en hemelwater 

voor het eerst geheel doorberekend in de 

rioolheffing. In verband met de toegenomen 

neerslag en strengere milieueisen zijn er de 

afgelopen jaren grote investeringen in het 

riool gedaan. Voor een gemiddeld gezin stijgt 

de rioolheffing met 28%. Daarmee valt het 

tarief 2012 in Heemstede ten opzichte van 

het landelijk gemiddelde van 2011 bijna 3% 

hoger uit.

Wat betaalt u in 2012?

Woonlasten eigen woning

In onderstaande tabel staat hoe de woon-

lasten van een gezin in een eigen woning met 

een gemiddelde woz-waarde (in 2012 af-

gerond € 422.000) en een afvalemmer van 

Vervolg op pag. 2

240 liter zich ontwikkelen op basis van de uit-

gangspunten in de begroting.
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Vervolg 'Woonlasten in 2012'

In deze periode is goede fi etsverlichting noodzakelijk. Het is ’s avonds vroeg donker en 

’s morgens laat licht. De Fietsersbond in Heemstede heeft in samenwerking met de gemeente 

en de fi etshandelaren een kortingsactie georganiseerd voor het repareren van fi etsverlichting

Met deze kortingsactie krijgt u tot en met zaterdag 12 november € 5,- korting op reparaties 

van fi etsverlichting. U krijgt de korting als u de onderstaande kortingsbon inlevert bij de 

fi etshandelaar.

De deelnemende fi etshandelaren zijn: 

Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6

Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34

Nevil Schenk, Jan van Goyenstraat 2

Stationsrijwielstalling, Roemer Visscherplein 10

Op zaterdag 5 november van 11.00 tot 15.00 uur controleert de Fietsersbond op de 

Binnenweg (ter hoogte van de Hema) fi etsverlichting en verricht (gratis) kleine reparaties. 

Ook is een mobiele werkplaats aanwezig die bij moeilijke zaken tegen materiaalkosten de 

verlichting repareert. 

De politie controleert de komende periode weer strenger op de fi etsverlichting.

Iedereen, jong en oud, die vragen heeft over wonen, welzijn en zorg kan terecht bij Loket 

Heemstede in het raadhuis van Heemstede. In het Loket zijn folders en aanvraag

formulieren aanwezig die u direct mee kunt nemen. Heeft u advies of ondersteuning nodig? 

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. Zij weten de weg naar de juiste instantie en 

helpen u bij het vinden van een oplossing. Ook kunt u bij Loket Heemstede voorzieningen 

binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen: hulp bij het  

huishouden, een rolstoel, een vervoersvoorziening, of een aanpassing aan uw woning. 

De helpende hand

Veelgestelde vragen aan Loket Heemstede zijn bijvoorbeeld hoe u thuis kunt blijven wonen 

wanneer u te maken krijgt met een lichamelijke beperking. Welke regelingen er zijn als u 

een minimum inkomen heeft, bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering. Maar ook waar u 

terecht kunt voor ondersteuning na een scheiding of sterfgeval. Kortom: Loket Heemstede 

biedt u de helpende hand, zonder dat daar voor u kosten aan verbonden zijn.

Loket Heemstede

U bent op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur van harte welkom zonder afspraak. 

U kunt tijdens deze uren ook een afspraak maken voor de middag.

Raadhuisplein 1, Heemstede

Telefoon (023) 548 30 40

Email: loket@heemstede.nl

www.loketheemstede.nl

Behandeling door gemeenteraad

De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen over deze voorstellen. De begroting wordt op 

donderdag 3 november om 20.00 uur en op vrijdag 4 november om 13.00 uur in twee open-

bare vergaderingen door de gemeenteraad behandeld (locatie: Raadhuis, Raadhuisplein 

1). Op donderdagavond openen de fracties het debat met de algemene politieke beschou-

wingen. Elke fractie geeft zijn visie op de toekomst van Heemstede en op de plannen die 

het college in de begroting voorstelt. De beschouwingen duren van 20.00 tot ca. 21.15 uur. 

De gemeenteraad heeft het recht de voorgestelde begroting te wijzigen. Om 22.00 uur geeft 

het college een reactie op de algemene beschouwingen van de fracties. Op vrijdagmiddag 

om 13.00 uur reageren de fracties en kunnen zij wijzigingen voor de begroting 2012 

indienen en hun speciale verzoeken aan het college voor 2012. Raad en college gaan 

daarover met elkaar in debat. Vanaf ca. 16.30 uur wordt er gestemd.

Zie voor de agenda van deze vergadering ook verderop in deze uitgave.

WAARDEBON FIETSVERLICHTING

€ 5
KORTING

Bij reparatie van de fi etsverlichting bij een van de Heemsteedse rijwielhandelaren.
Geldig tot en met 12 november 2011

(één bon per persoon, niet inwisselbaar voor geld)

Begrotingskrant

Wilt u meer weten over wat het gemeentebestuur volgend jaar wil bereiken en welke in-

vesteringen daarvoor nodig zijn? Na de begrotingsraad, in week 48 (28 november t/m 

4 december) wordt huis aan huis in Heemstede de begrotingskrant 2012 verspreid. In deze 

krant reageren ook de fractievoorzitters van de politieke partijen op de plannen voor 

komend jaar.

Korting op reparatie 

fietsverlichting 
Fietsen zonder licht gevaarlijk

Loket Heemstede

is er voor u 

Woonlasten huurwoning

De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, 

die met 1,0% daalt. In euro’s uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 2,64. Rekening 

houdend met de infl atiecorrectie is sprake van een reële daling van de woonlasten met 3,25%.

vragen over
vergunningen?

bel naar 14 023 

en u krijgt 

Antwoord©

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl
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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.

Het college van B&W heeft op 27 september 2011 het gladheidbestrijdingsplan voor de 

gemeente Heemstede vastgesteld. In dit plan staat beschreven waar en hoe gladheid en 

sneeuw wordt aangepakt op onder andere wegen, fi etspaden en bruggen. 

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 ont-

staat 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.casca.nl 

of www.nederlandindialoog.nl 

Wijzigingen seizoen 2011-2012

Ten opzichte van vorig jaar zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Wegen en fi etspaden worden behandeld volgens de zogenaamde ‘natstrooimethode’. Het 

strooien met nat wegenzout is effectiever en minder milieubelastend dan de traditionele 

manier van strooien met droog zout;

bij extreme sneeuwval krijgen eerst de hoofdontsluitingswegen en brandweeruitruk-

routes prioriteit. De beschreven fi etspaden worden altijd gestrooid;

bij extreme sneeuwval is er extra inzet van materieel en personeel;

de gemeente Heemstede heeft de beschikking over een strategische zoutvoorraad. 

Hierdoor speelt het probleem van een zouttekort niet meer;

er zijn 9 extra zandkisten beschikbaar voor plaatsing in wijken (alleen op verzoek 

bewoners);

de gemeente publiceert een lijst met veelgestelde vragen over gladheidbestrijding op 

Internet.

de gemeente maakt gebruik van social media voor actuele berichtgeving over gladheid-

bestrijding;

externe partijen (scholen, scouting) worden actief benaderd voor de bestrijding van glad-

heid op basis van vrijwilligheid.

Op onze website www.heemstede.nl vindt u via het digitaal loket informatie over de gladheid-

bestrijding in Heemstede. Ook kunt u hier het complete gladheidbestrijdingsplan downloaden.

Dag van de dialoog
Doet u mee op 2 november?

Gladheidbestrijdingsplan 

2011-2012 vastgesteld

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

De gemeente Haarlem voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Schouwbroekerbrug. 

Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden 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

Kinderopvang

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

20 september 2011 de gastouderopvang G.M.D. Groot te Heemstede met uniek registratie-

nummer 251008654 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.
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Agenda's

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 27 oktober 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur   bezwaar tegen een verleende bouwvergunning 2e fase voor het plaatsen van 

een dakopbouw Bronsteeweg 52 - openbaar -

20.30 uur  afwijzing van een verzoek om tegemoetkoming in de kosten voor contributie vak-

bond - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag om een uitkering ingevolge de 

Wet Werk en Bijstand - niet openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De defi nitieve agenda zal op dinsdag 

voorafgaand aan de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl 

(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07.

Vergadering gemeenteraad 

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 3 november 2011 

om 20.00 uur en op 4 november 2011 om 13.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. 

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 3 en 4 november 2011

2. Vragenuur

3. Programmabegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 - 2015 (bespreekpunt)

4. Eerste begrotingswijziging 2012 (bespreekpunt)

5. 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. 
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Herenweg 37 voor het plaatsen van een hekwerk 2011.280

 ontvangen 11 oktober 2011

Herenweg 71 A5 het doorbreken van een muur in 2011.286

 een appartement

 ontvangen 14 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Oosterlaan 10 het bouwen van dakopbouw op een woonhuis 2011.285

 ontvangen 14 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame 

Cruquiusweg 37C het wijzigen van reclame 2011.279

 ontvangen 11 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen, milieu en grondwaterbeschermingsgebied

Leidsevaartweg 15-17 het bouwen van een afdak op een 2011.284

 opslagterrein

 ontvangen13 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor kappen

Herenweg 104 het kappen van een berk 2011.277

 ontvangen 9 oktober 2011

Heemsteedse Dreef 11 het kappen van een plataan 2011.278

 ontvangen 11 oktober 2011

Frederik van Eedenplein 16 het snoeien van een populier 2011.277

 ontvangen 12 oktober 2011

Julius Rontgenpad het kappen van een salix alba 2011.283

 ontvangen 11 oktober 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  27 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). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen een omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan te verlenen:

Herenweg 92 het wijzigen van kantoorruimten in rouwkamers 2011.189

Chopinlaan 23 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.237

De verzoeken liggen vanaf  27 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. 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 19 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

Crayenestersingel 23 het kappen van 2 zeedennen 2011.212

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 24 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

Frederik van Eedenplein 16 het snoeien van een populier 2011.282

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  27 oktober  2011 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 (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 24 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan en brandveilig gebruik bouwwerken  

Herenweg 37 het verbouwen van een kantoorruimte 2011.147

 naar een kinderdagverblijf

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  27 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 8 december 2011 

worden ingediend. Zie kader.

Verleende gebruiksvergunning brandveiligingsverordening 

(verzonden 21 oktober 2011)

Industrieweg 6-10 het houden van een evenement ”Snow & Ice” op zondag 13  

 november 2011

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  27 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.

Evenement

Op 19 oktober 2011 heeft de burgemeester 

besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een ver-

gunning te verlenen aan de Stichting 

Vrienden Kinderboerderij  Heemstede voor 

het houden van een herfstbal op het terrein 

van de kinderboerderij in het wandelbos 

Groenendaal op zaterdag 5 november 2011 

van 17.30 tot 20.15 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer, toestemming gegeven de 

Burgemeester van Rappardlaan vanaf “het 

molentje” tot voorbij de kinderboerderij van 

16.30 tot 20.45 uur af te sluiten voor 

autoverkeer. De Burgemeester van 

Rappardlaan blijft wel toegankelijk voor 

voetgangers, fi etsers en hulpdiensten.

 

Indien u meer informatie wenst kunt u 

contact opnemen met de afdeling Algemene 

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

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
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Uitschrijvingen GBA

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 

te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met 

onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan wor-

den van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW 

gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan 

wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

personen met onbekende bestemming uit te schrijven:

V. Behbahani, geboren 27-08-1977, Jan van Goyenstraat 17 A per 20-10-2011

P. Tahmasebi, geboren 23-09-1975, Jan van Goyenstraat 17 A per 20-10-2011

A.E. van Dijk, geboren 05-05-1963, Wasserij-Annalaan 97 per 21-10-2011

E. Manucharyan, geboren 19-01-1987, Pieter de Hooghstraat 37 per 21-10-2011

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

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.
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Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)




