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Informatie van de gemeente Heemstede, 24 oktober 2012

Inloopochtend burgemeester 2 november
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.
De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2 november
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder
afspraak, om van gedachten te wisselen met de
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Wethouders in de wijk:
vrijdag 16 november

In deze uitgave:
- Nomineer een vrijwilliger

Ook de wethouders houden een keer in de maand
inloopspreekuur. Zij doen dat op wisselende locaties.
Op vrijdag 16 november zijn Christa Kuiper, Jur Botter
en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en 12.00 uur
aanwezig in restaurant ‘Le cheval blanc’ in de Jan van
Goyenstraat 29. U wordt van harte uitgenodigd hier
langs te komen om met hen in contact te komen.

- Excursie in wandelbos
Groenendaal
- Omgevingsvergunningen

Gemeenteraadsvergadering
1 november
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

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

Workshop ‘Leren luisteren’ op 14 november
Het Centrum voor
Jeugd en Gezin
Heemstede
organiseert voor de
vierde keer de positief
opvoeden workshop
‘Leren luisteren’.
Tijdens de workshop
komt aan bod
waarom kinderen niet
doen wat hen gezegd
wordt, hoe u kunt omgaan met lastig gedrag
zoals niet luisteren, hoe u grenzen kunt stellen
en kinderen op een positieve manier leert mee
te werken.
De workshop ‘Leren luisteren’ duurt twee uur. Het is een
interactieve bijeenkomst voor een groep van ongeveer
12 ouders. De presentatie van de workshopleider
wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen met
andere deelnemers. U krijgt een werkboek met
achtergrondinformatie over het thema en oefeningen.
Ook wordt een aanzet gegeven voor het maken
van een eigen opvoedaanpak, die thuis kan worden
toegepast.

Heeft u interesse voor deze workshop?
Meld u aan via fvanblitterswijk@heemstede.nl of
bel naar (023) 529 19 47. De workshop vindt plaats op
woensdag 14 november van 19.30 tot 21.30 uur
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Er zijn geen
kosten verbonden aan deze workshop.
Wilt u meer informatie over de methode Positief
Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wilt u meer weten over deze workshop of heeft u
een andere vraag? Voor alle 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
tijdens het spreekuur langskomen, bellen of een email
sturen. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze
dienstverlening.

Adres:

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

Loket Heemstede is er
voor u!

Ontdek het rijk der schimmels in wandelbos
Groenendaal
Je hebt het rijk der fabelen en het rijk der sprookjes
maar er bestaat ook zoiets iets als het rijk der
schimmels. Wilt u hier meer van weten, loop dan op
zondag 4 november van 11.00 tot 12.30 uur mee
met de excursie die het IVN Zuid-Kennemerland
organiseert in wandelbos Groenendaal in Heemstede.
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet
nodig. Verzamelen bij informatiepaneel op de grote
parkeerplaats. Meer informatie over het IVN en haar
activiteiten vindt u op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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
maatschappelijke 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.

Nomineer een vrijwilliger!
Veel Heemstedenaren zetten zich belangeloos in
als vrijwilliger binnen de gemeente Heemstede.
Vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijke van de inzet
van vrijwilligers. Het belang van vrijwilligerswerk voor
de Heemsteedse samenleving is groot, onmisbaar,

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

Alles over
wegwerkzaamheden?
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

en mag de aandacht
krijgen die het verdient. Kent u zo’n vrijwilliger?
Nomineer hem of haar nog vóór 28 oktober 2012 via
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Evenement: Intocht Sinterklaas
Op 15 oktober 2012 heeft de burgemeester besloten,
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan de
Winkeliersvereniging ‘Winkelcentrum Heemstede’ voor
het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas op
zaterdag 17 november 2012.
Sint Nicolaas zal om ca. 11.30 uur in de haven van
Heemstede aankomen waarna de optocht vertrekt

naar het brede gedeelte van de Binnenweg alwaar Sint
Nicolaas op een podium voor de ING-bank zal worden
ontvangen door de burgemeester.

van de Binnenweg tussen de Julianalaan en de
Cloosterlaan tusen op 17 november 2012 tussen
12.00 en 14.00 uur.

Ten behoeve van het bovenstaande is, overeenkomstig
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, toestemming gegeven voor het afsluiten

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met de afdeling
Algemene & Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

- Spaarnzichtlaan 3 het kappen van een esdoorn
2012.277
ontvangen 17 oktober 2012

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Bronsteeweg 8 het plaatsen van lichtreclame
2012.270
ontvangen 8 oktober 2012
- Binnenweg 170A het plaatsen van reclame 2012.273
ontvangen 12 oktober 2012
- Zandvoortselaan 99 het splitsen van een woning in
2 appartementen 2012.271
ontvangen 10 oktober 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 25 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.

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

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 19 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Johannes Vermeerstraat 37 het bouwen van een
schuur 2012.222

Omgevingsvergunning voor kappen
- Kerklaan 90 het kappen van een esdoorn en een
populier 2012.271
ontvangen 11 oktober 2012
- Crayenestersingel t.h.v. nr. 57 het kappen van een
populier 2012.275
ontvangen 15 oktober 2012
- Paulus Potterlaan 12 het verwijderen van 3 berken,
3 coniferen, een esdoorn en 2 dennen 2012.274
ontvangen 12 oktober 2012
- Herenweg 80A het kappen van een esdoorn, een
kastanjeboom en 2 eiken 2012.276
ontvangen 15 oktober 2012
- Johannes Vermeerstraat 7 het kappen van een
schietwilg 2012.279
ontvangen 17 oktober 2012
- Sportparklaan 17 het kappen van een ceder en een
den op 2012.278
ontvangen 17 oktober 2012

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Eerelmanstraat 7 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.249
- Heemsteedse Dreef 59 het plaatsen van een
stalenbalkconstructie 2012.236
Omgevingsvergunning voor kappen
- Alberdingk Thijmlaan 57 het kappen van een
kastanjeboom 2012.262
- Franz Schubertlaan 4 het kappen van een berk en
een den 2012.264
- Adriaan Pauwlaan 20 het kappen van een
notenboom 2012.268
- Jozef Israêlsplein 14 het kappen van een esdoorn
2012.266

- Hendrik Peeperkornstraat 7 het kappen van een
conifeer 2012.267
- Alberdingk Thijmlaan 14 het kappen van een ceder
2012.269
- Beatrixplantsoen 15 het kappen van een es 2012.255
- Javalaan 8 het kappen van 2 naaldbomen 2012.260
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
25 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’.
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Bosboom Toussaintlaan 18 brandveilig gebruik voor
een tijdelijk dependance van de Nicolaas Beetsschool
( 2 jaar) 2012.176
- Sportparklaan 6 en 10 het vestigen van
buitenschoolse opvang in voetbalkantines 2012.199
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
25 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 in beroep gaan bij de rechtbank
Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 6 december
2012 worden ingediend. Zie ‘Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Vergaderingen
Commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 1 november 2012 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
- 20.00 uur
- 20.30 uur
- 21.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een
urgentieverklaring - niet openbaar bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning ten behoeve
van Zandvoortselaan 25 - openbaar bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woonhuis naast Glipperdreef 194
- openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 1 november
a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Hamerpunten:
- Intergemeentelijke Structuurscan ZuidKennemerland
- Begroting 2013 Werkvoorzieningsschap ZuidKennemerland (Paswerk)
- Beleidsplan WMO / lokaal gezondheidsbeleid 20122016 ‘Oog voor elkaar’
- Beschikbaar stellen krediet ad €140.000,- voor
verbouwing zolder oudbouw raadhuis

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering
- Vragenuur

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt

beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie, tel.
(023) 548 56 07

Bespreekpunten:
- Najaarsnota 2012
- Verordening gunning opdrachten door toekenning
van een uitsluitend recht (ovb)

24 uur per dag, 7 dagen per week,
365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

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
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.

MELD

Meer weten?
Losliggende stoeptegels?
Neem contact op met de gemeente,

14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
Meld gevaar, schade op straat oftelefoon
overlast
via
Beroep
Over
onderwerpen waarover nog geen beslissing
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

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
punt
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.

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
Geen toegang
totkenbaar
internet?
openingstijden
het
meldnummer
de Algemene
wet bestuursrecht
beroep
aantekenen
aangegeven
uw zienswijze
maken. Bel tijdens
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Overlast

van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Vuil op straat?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Kapot speeltoestel?

Symposium
‘Wat
wilofde
vrijwilliger’
groot succes
Meld gevaar, schade
op straat
overlast
via

Overlast

Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) is één van de organisaties die de kwaliteit rondHeemstede - Op 5 oktober workshops, werd antwoord ge- Professor Lucas Meijs hield daar- willigerssteunpunt van Casca, om het goed organiseren van het
vond het symposium ‘Wat wil de zocht op wat de vrijwilligers mo- op volgend een bevlogen presen- het cliënten belangenbureau van vrijwilligerswerk goed op orde
vrijwilliger’ plaats in het cultureel tiveert, hun passie is en inspi- tatie over vrijwilligerswerk in Ne- GGZ-Ingeest, DOCK Haarlem, de heeft, en kreeg dan ook uit hancentrum
Casca in Heemstederland. Hij wist de
deelnemers
reert, en wat
als waardering
Vrijwilligerscentrale
en den (023)
van Net-Werk
Geenvan
toegang
tot internet?
Belzijtijdens
openingstijden
het
meldnummer
van deHaarlem
gemeente
548vrijwilligers57 62
de. Ruim 120 betrokken vrijwil- en betrokkenheid van organisa- aan het symposium te boeien en de Gemeente Haarlem.
hulp en Wethouder Botter het
ligers en vrijwilligerscoördina- ties vragen.
te prikkelen met tot de verbeelkwaliteitskeurmerk ‘Goed Geretoren vanuit 34 organisaties in
ding sprekende voorbeelden en Dagvoorzitter Annette Molken- geld’ overhandigd.
Zuid Kennemerland beleefden Wethouder Jur Botter opende de interessante denkwijzen en the- boer van Net-Werk Vrijwilligers- Het symposium werd commet elkaar een inspirerende en dag met een warm welkomst- orieën over wat wel en niet werkt hulp spreekt van een zeer ge- pleet gemaakt door zelf gebakleuke ochtend. Het symposium woord. Hij was erg te spreken tussen vrijwilligers en vrijwilli- slaagd symposium. punt
“De sfeer ken taarten uit de keuken van
is door Net-Werk Vrijwilligers- over het symposium, om elkaar gersorganisaties en de civil so- was goed, de mensen waren en- betrokken organisaties en een
hulp in samenwerking met het te inspireren en van elkaar te le- ciety. Tijdens de daarop volgen- thousiast, en de organisatie en heerlijke lunch die aangeboden
platform van vrijwilligersorgani- ren. Zijn vertrouwen in de kracht de interactieve workshops kwa- locatie waren goed verzorgd. werd door het SIG. Al met al een
saties Zuid Kennemerland geor- van vrijwilligers binnen de WMO men de deelnemers zelf aan het De uitkomsten van de work- succesvol symposium waar we
ganiseerd. Met een uitgebreide werd tijdens het symposium ge- woord. Er werd ingegaan op de shops laten de kracht zien van met veel trots op terug kijken!
speech van Professor Lucas Me- sterkt dankzij de vele energie- eigen motivatie, passie, inspiratie vrijwilligers en van organisaties Heeft u interesse in de uitkomijs (verbonden aan de Erasmus rijke initiatieven van mensen en en betrokkenheid van de deel- die goede randvoorwaarden van sten van het symposium? Op de
Universiteit) en 5 inspirerende vrijwilligersorganisaties.
nemers binnen het vrijwilligers- het vrijwilligerswerk hoog op de website van Net-werk Vrijwilwerk. Deze workshops
werden agenda hebben
dat op ligershulp
Zuid
Kennemerland
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden
het meldnummer
vanstaan.
de Als
gemeente
(023)
548
57 62
gegeven door diverse betrokken orde is, kun je vrijwilligers mo- kunt u alles binnenkort terugleorganisaties, te weten: het Vrij- tiveren en betrokken houden”. zen.

www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

MELD

Overhangend groen?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Straatverlichting defect?

MELDpunt
Nominatie Vrijwilligersprijs
2012

Overlast

Heemstede - Veel Heemstedegemeente Heemstede, kunnen
naren zetten zich belangeloos
meedingen naar de vrijwilligersin als vrijwilliger binnen de geprijs.
meente Heemstede. VrijwilligersStuur een bijzondere foto op, die
organisaties zijn afhankelijk van
het vrijwilligerswerk bij uw orde inzet van vrijwilligers.
ganisatie in beeld brengt. VoorOok binnen uw organisaties zet- wordt vrijwilligerswerk in al zijn zie de foto van een pakkende
openingstijden
het
van gemaakt.
de gemeente
(023)
548
57 62van
ten vrijwilligers zich
op meldnummer
verschil- vormen zichtbaar
titel en
een korte
toelichting
lende manieren in en wordt er
een aantal regels.
veel werk verzet. Het belang van Welk Vrijwilligerswerk
Graag bij uw aanmelding de
vrijwilligerswerk voor de Heem- brengt u in beeld?
volgende gegevens vermelden:
steedse samenleving is groot, Iedere nominatie komt voor be- naam organisatie, contactperpunt
onmisbaar, en mag de aandacht oordeling in aanmerking,
zo lang soon, adres, telefoon en e-mail.
krijgen die het verdient.
het maar gaat om Heemsteeds Stuur uw nominatie uiterlijk 28
Geen woorden, maar beelden. vrijwilligerswerk. Ook regiona- oktober naar: jvanduin@casca.
Met de Vrijwilligersprijs 2012 le organisaties, actief binnen de nl.

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens

MELD

Harde muziek op ongewone tijden?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

