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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.
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•  Korting op reparatie 
fi etsverlichting

•  Themabijeenkomst over spelen

In deze HeemstedeNieuws:

Reünie voor korpsleden en 

oud-korpsleden

Na de opening van de expositie op vrijdag 

25 november is er voor de korpsleden en 

oud-korpsleden (ook voor jeugdbrandweer-

leden) tot 19.00 uur gelegenheid om, onder 

het genot van een drankje en een hapje, 

herinneringen uit het verleden op te halen.

Bent u (oud) korpslid dan heeft u een uitno-

Met hulp van vele vrijwilligers is de 

kinderboerderij dan omgetoverd tot een 

sprookjesachtige omgeving met honder-

den lichtjes. De kinderen gaan samen 

met alle bosbewoners op zoek naar de 

staf van de tovenaar. Lukt het ze om 

langs de heks en de trol te komen?

Laatste kaarten 

De laatste kaarten zijn dagelijks tijdens openingstijden voor € 3,50 per stuk verkrijgbaar op 

de kinderboerderij en het raadhuis. De kaarten geven toegang voor één volwassene met 

twee kinderen tot en met 8 jaar. U kunt een keuze maken uit vijf entreetijden. Kijk voor meer 

informatie op www.kinderboerderijheemstede.nl. 

Inloopochtend burgemeester 

11 november

100 Jaar brandweer in Heemstede

Expositie en reünie
Waar is de staf van de 
tovenaar?

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.  In verband 

met de begrotingsraad op  donderdag 3 en vrijdag 4 november is de eerstvolgende 

inloopochtend niet op de eerste vrijdag van november, maar op vrijdag 11 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. 

Op 1 maart van dit jaar was het exact 100 jaar geleden dat de brandweer in Heemstede 

werd opgericht. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt in de burgerzaal van het Raadhuis 

een expositie ingericht. Deze expositie, bestaande uit foto- en ander materiaal, geeft de 

geschiedenis van de brandweerzorg in Heemstede op treffende wijze weer. De expositie 

wordt geopend door de burgemeester op vrijdag 25 november en kan daarna tot aan het 

einde van het jaar worden bezocht. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt het boek 

‘100 Jaar Brandweer in Heemstede’. Het boek kost € 19,95 en is te verkrijgen bij de 

Heemsteedse boekhandels.

Alle bosbewoners zijn verdrietig, want 

de staf van tovenaar Lodewij is gesto-

len. Deze staf heeft hij nodig om met de 

dieren in het bos te kunnen praten. Wie 

vindt de staf van de tovenaar? 

Kom zaterdag 5 november tussen 17.30 

en 20.15 uur naar het Herfstbal 

(voorheen Midwinterfeest) op kinder-

boerderij ’t Molentje in Heemstede. 

diging ontvangen. Is dit niet het geval, dan 

kunt u zich alsnog voor de reünie aanmel-

den bij brandweer-heemstede@vrk.nl of 

telefonisch contact opnemen met Nancy 

Ostendorp op (023) 548 27 71 (maandag 

t/m woensdag).
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Heeft u kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar en wilt u meer weten over spel en speel-

goed? Kom dan op woensdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur naar de 

Themabijeenkomst over spelen. Jongeren ervaren Heemstede als een fi jne woonomgeving om in op te groeien en 

met het overgrote deel van de Heemsteedse jeugd gaat het goed tot zeer goed. Om er 

voor te zorgen dat dit zo blijft en zo mogelijk nog verder te verbeteren, heeft de 

gemeente nieuw beleid vastgelegd in de nota Jeugd en Onderwijs. De commissie 

Samenleving bespreekt deze nota op dinsdag 8 november.

Als onderdeel van het beleid werkt de gemeente samen met organisaties als het onderwijs, 

sportverenigingen en welzijnswerk om kinderen en jongeren te helpen zich positief te ont-

wikkelen. Daarnaast wil de gemeente gezinnen helpen bij hun belangrijke taak in opvoe-

ding en samenleving. Veel aandacht is er voor het voorkómen van problemen. Maar ook 

wordt er waar nodig ingegrepen zodat ongewenste situaties niet blijven voortbestaan. 

Enkele concrete plannen uit de nota zijn o.a.: speciale aandacht voor kinderen die te maken 

hebben met een echtscheiding, samen met jongeren onderzoeken welke locaties geschikt 

zijn voor een ontmoetingsplek voor jongeren, het samenstellen van een jeugdraad voor jon-

geren in de middelbare schoolleeftijd, voorlichting over genotmiddelen voor leerlingen uit 

groep 8 van de basisscholen.

De commissie Samenleving bespreekt het beleid en de plannen op dinsdag 8 november 

vanaf 20.00 uur in het raadhuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Kijk op www.heemstede.nl voor de complete nota Jeugd en Onderwijs. U vindt deze via de 

homepage bij de agenda van de commissie Samenleving en de achterliggende stukken.

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert zondag 6 november een paddenstoelen-

excursie 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. En daar valt een 

heleboel over te vertellen! 

Paddenstoelen hebben een zeer grote betekenis voor een bos. Zo ruimen ze bijvoorbeeld 

de overblijfselen van dode planten en dieren op. Als je een schimmel ziet staan, dan zie je 

meestal de hoed en de stengel. Dat is het deel dat in de volksmond de paddenstoel wordt 

genoemd, de rest van de schimmel zit diep in de grond. De paddenstoel is de vrucht van de 

schimmel; in de hoed zitten geen zaden, maar sporen. De wind voert een spore mee en op 

een plek waar de omstandigheden geschikt zijn, ontstaat dan een stelsel van wittige 

draden, de zogenaamde zwamvlok. Die groeit dan uiteindelijk weer uit tot de schimmel! 

Groenendaal is een uitstekend bos om paddenstoelen te vinden mede doordat er veel dood 

hout ligt. Vooral de takkenrillen zijn heel interessant, maar ook de dikke stammen die hier en 

daar liggen. De houtzwammen zullen dan ook goed vertegenwoordigd zijn met mogelijke 

soorten als Goudvliesbundelzwam, 

Berkenzwam, Roodporiehoutzwam, 

Dennemoorder en Hertenzwammen. Dit 

zijn enkele soorten, maar er komen 

ongeveer 250 soorten in Groenendaal 

voor! 

Vertrek: om 11.00 uur bij het infopaneel 

op de grote parkeerplaats bij het 

restaurant. 

Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet 

nodig. Deelname is gratis. 

Informatie: Leo van der Brugge, 

(023) 526 15 84. Kijk ook eens op 

www.ivn.nl/zuidkennemerland 

Spelen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Spelen 

stimuleert de ontwikkeling van taal, het 

leren uiten van emoties en het aanleren van 

sociale vaardigheden.

Tijdens de interactieve avond, komen vra-

gen aan bod als wat is spelen en waarom 

spelen kinderen? 

Hoe ziet het spel van kinderen eruit en hoe 

kunt u als ouder het spel van uw kind stimu-

leren? Maar ook informatie over wat dan 

geschikt speelgoed is.

De bijeenkomst wordt gehouden op de 

Lieven de Keylaan 7. Er zijn hieraan geen 

kosten verbonden. Graag aanmelden via 

email: jgz@jgzkennemerland.nl of bellen 

naar (088) 995 95 95.

Themabijeenkomst over 

spelen

Commissie Samenleving 
bespreekt beleid voor 
jeugd en onderwijs

Foto: IVN Zuid-Kennemerland

Paddenstoelen in 
Wandelbos Groenendaal Korting op reparatie 

fietsverlichting

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)

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.

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl
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Herenweg, tussen Eykmanlaan en Koediefslaan

Van 7 tot en met 18 november 2011 worden op de Herenweg tussen Eykmanlaan en 

Koediefslaan nieuwe groenvakken aangeplant. De werkzaamheden zorgen voor beperkte 

verkeershinder.

Cruquiusweg (N201), tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan

Op woensdag 9 november wordt een aantal populieren gekapt in de midden- en zijbermen 

van de Cruquiusweg, tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan. Ter hoogte van het werk wordt auto-

verkeer via één rijbaan geleid. De werkzaamheden veroorzaken aanzienlijke verkeershinder.

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 

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

nader te bepalen dagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg
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Op donderdag 3 november om 20.00 uur en op vrijdag 4 november om 13.00 uur wordt de 

gemeentelijke begroting voor 2012 in twee openbare vergaderingen door de gemeenteraad 

behandeld (locatie: Raadhuis, Raadhuisplein 1). Op donderdagavond geven de fracties hun 

visie op de toekomst van Heemstede en op de plannen die het college in de begroting voor-

stelt. Vervolgens geeft het college een reactie op de algemene beschouwingen van de frac-

ties. 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. U wordt 

van harte uitgenodigd deze vergadering(en) bij te wonen.

De gemeente wil door de bouw van een aardgasvulstation het duurzamer en schoner rijden 

stimuleren. Landelijk wordt gestreefd naar een grotere dekking van aardgasvulstations in 

Nederland en de gemeente wil hieraan bijdragen met een station in Heemstede. Beoogde 

locatie is naast het bestaande onbemande tankstation van Esso aan de noordkant van de 

Cruquiusweg (vanuit de Haarlemmermeer richting Heemstede). De bouw van het aardgas-

station sluit aan bij de visie van de gemeente op duurzaamheid: ‘Heemstede: oase in de 

randstad’. 

De commissie Ruimte bespreekt de bouw van het aardgasvulstation in haar openbare ver-

gadering van donderdag 10 november, aanvang 20.00 uur. De volledige agenda van deze 

vergadering vindt u elders in deze uitgave.

Gemeenteraad 

bespreekt begroting 2012

Aardgasvulstation in 

Heemstede
Op 10 november in commissie Ruimte

Besluitenlijst raadsvergadering 27 oktober 2011

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 oktober 2011

 De raad besluit de agenda conform vast te stellen.

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

gemeenteraad

De raad besluit unaniem dat mw. J. Goedkoop wordt toegelaten tot de gemeenteraad. De 

beëdiging heeft plaatsgevonden.

Unaniem wordt besloten mw. J. Goedkoop te benoemen als lid van de commissie Ruimte, 

als plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving en als plaatsvervangend lid van 

de commissie Middelen. 

3 Vragenuur 

  D66 stelt een vraag omtrent de besluitvorming bij de dakopbouw aan de Bronsteeweg 52. 

4 Verzoek om wijziging bestemmingsplan "Centrum en omgeving"

De raad besluit unaniem

1.   Het verzoek van de eigenaren van de percelen L. van Wijkplein 10, 11 en 15 en Kees 

van Lentsingel 1 om wijziging van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving” af te 

wijzen.

2.    akkoord te gaan met het vragen aan het college mee te werken aan het effectueren, het 

in gang zetten van de ontheffingsprocedure op het moment dat de bewoner deze aan-

vraagt.

5 Begroting 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland ( Paswerk)

  De PvdA dient een amendement in waarvan het besluit luidt:

  “De raad besluit de extra bijdrage ad € 48.000,- te reserveren voor Paswerk in af-

wachting van een nader voorstel van de wethouder in uiterlijk december 2011”.

Het amendement wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 7 tegen. De fractie van de 

VVD stemt tegen. Daarmee komt het voorliggende voorstel te vervallen.

De raad besluit: De extra bijdrage ad € 48.000,- te reserveren voor Paswerk in afwachting 

van een nader voorstel van de wethouder in uiterlijk december 2011.

6 Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

  De raad besluit unaniem de heren J.F. Leuven en R.H. Bange te benoemen als 

bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

7 Najaarsnota 2011

  De raad besluit unaniem in te stemmen met de najaarsnota 2011 en de begroting 2011 

te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de najaarsnota 2011.

8 Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 27 oktober 2011

  De raad besluit de afhandeling van de ingekomen brieven vast te stellen conform de 

afhandelingsvoorstellen van de griffier.

9 Wat verder ter tafel komt 

  Dhr. Ates heeft geconstateerd dat er nog geen uitvoering is gegeven aan de motie 

“Deelname geluidsnet rond Schiphol” van 4/5 november 2010 en informeert naar de 

stand van zaken.

  Wethouder Botter meldt dat er nog geen metingen hebben plaatsgevonden en de 

gemeente daar ook niet over gaat. Hij zegt toe dat wanneer de resultaten beschikbaar 

zijn deze als een B-stuk naar de raad zullen toegaan.

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning voor bouwen

Jan van Goyenstraat 13 wijziging gevelpui 2011.245

Herenweg 37 het plaatsen van een hekwerk 2011.280

Omgevingsvergunning voor kappen

Johannes Vermeerstraat 14 het kappen van een wilgenboom 2011.250

Julius Rontgenpad het kappen van een salix alba 2011.283

Hugo de Grootlaan 16 het kappen van een taxus 2011.269

Herenweg 104 het kappen van een berk 2011.277

Heemsteedse Dreef 11 het kappen van een plataan 2011.278

Omgevingsvergunning voor slopen

Oude Posthuisstraat 40 het verwijderen van asbest 2011.267

Omgevingsvergunning voor slopen en kappen

Ir. Lelylaan 8-10 het slopen van het schoolgebouw, 2011.263

 de beheerderswoning en het kappen van 

 12 bomen t.b.v. aanleggen van een tijdelijke 

 bouwontsluitingsweg vanaf de N201

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Bachlaan 16 het uitbreiden van een woonhuis op de 2011.268

 1e verdieping, het verhogen van de nok van 

 de garage, het vergroten van een dakkapel op 

 het achtergevel- en zijgeveldakvlak, plaatsen 

 dakkapel op het voorgeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Beethovenlaan 35 het uitbreiden van een woonhuis 2011.224 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 3 november 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.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Achterweg 19 brandveilig gebruik voor het pand de 2011.161

 Pauwehof voor kerkelijke en maatschappelijke 

 activiteiten

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 13 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 15 december 2011 

worden ingediend. Zie kader.

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Cesar Francklaan 47 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.291

 voorgeveldakvlak

 ontvangen 18 oktober 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Burgemeester van het kappen van 78 bomen 2011.287

Lennepweg 35 

 ontvangen 17 oktober 2011

Zandvoortselaan 2 het kappen van een iep 2011.289

 ontvangen 20 oktober 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Haemstedeplein 10 het verwijderen van asbest 2011.290

 ontvangen 19 oktober 2011

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

Omgevingsvergunning voor aanleggen (betreft geen bouwwerken)

Herenweg 126 het verleggen van een pad zodat het 2011.288

 minder stijl loopt. Dit i.v.m. rolstoelgebruikers

 ontvangen 18 oktober 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 3 november 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 aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Sportparklaan 6 het plaatsen van een videotoren 2011.270 

 t.b.v. hockeyclub MHC Alliance

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 28 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen

Lindenlaan 65 het verhogen van de nok en 2011.254

 slopen van bergingen Evenement

Op 24 oktober 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 

“Jan van Goyen” voor het organiseren van “Sint op het dak” in de Jan van Goyenstraat op 

zaterdag 19 november 2011.

Ten behoeve van het bovenstaande is tevens, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven voor het afsluiten van één rijrichting van de Jan van 

Goyenstraat vanaf 16.30 uur en voor het afsluiten van de gehele Jan van Goyenstraat (tus-

sen de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van Ostadeplein) van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 

Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden 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 begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Agenda's

Onderstaand betreffen voorlopige agenda’s. De defi nitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand aan 

de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 

beschikbaar zijn.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 3 november 2011 om 

20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen een functiewaardering - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om bijzondere bijstand - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaren tegen een verleende omgevingsvergunning voor het bouwplan Vondelkade 

28 A - openbaar - 

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

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 8 november 2011 om 20.00 

uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 8 november 2011

Spreekrecht burgers

Aanvullende afspraken met College Hageveld (A-stuk)

Nota Jeugd en Onderwijs (A-stuk)

Invulling toezicht sportpark Groenendaal (C-stuk)

Combinatiefuncties: wijziging aantal fte (C-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 9 november 2011 om 20.00 uur 

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.

in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 9 november 2011

Spreekrecht burgers

Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling (A-stuk)

Beslissing op bezwaar Albert Heijn tegen zondagopenstelling Dekamarkt (C-stuk)

Terugkoppeling uit de VRK

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 10 november 2011 om 20.00 uur 

in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 10 november 2011

Spreekrecht burgers

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg (A-stuk)

Verlenging voor onbepaalde tijd van de overeenkomst tussen stichting WZNH en de gemeente 

Heemstede inclusief verlenging van de benoemingstermijn van de leden van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede (A-stuk)

Ontwerp-omgevingsvergunning Aardgasvulstation Cruquiusweg (B-stuk)

Offerte regie klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede (B-stuk)

Kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan proefopstelling verkeersmaatregelen (C-stuk)

Overzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 

informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 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 




