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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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•  Subsidie op zonnepanelen en 
op zonneboilers

•  Themabijeenkomst pesten

In deze HeemstedeNieuws:

Zaterdag 12 november komt 

Sinterklaas weer naar Nederland. 

Uiteraard brengt hij ook een 

bezoek aan de kinderen in 

Heemstede. Om 11.30 uur komt 

hij met de boot aan 

in de haven van 

Heemstede aan de 

Heemsteedse Dreef. 

Intocht
Sinterklaas

De gemeente Heemstede behoort tot de drie genomineer-

den voor de TelewerkPrijs 2011. De TelewerkPrijs wordt toe-

gekend aan een organisatie, die Het Nieuwe Werken op een 

voorbeeldige wijze heeft ingevoerd. De winnaar wordt op

10 november bekend gemaakt. 

Tijdens de Week van Het Nieuwe Werken  van 7 tot en met 13 november wordt op 10 

november tijdens het Jaarcongres van de Stichting TelewerkForum bekend gemaakt wie 

van de drie genomineerden de winnaar is van de TelewerkPrijs. Deze prijs wordt toegekend 

aan een in Nederland gevestigde organisatie, die Het Nieuwe Werken op een voorbeeldige 

wijze in de bedrijfsvoering heeft ingevoerd. 

De Stichting TelewerkForum wil met deze prijsuitreiking, die al sinds 1999 plaatsvindt, Het 

Nieuwe Werken in Nederland bevorderen en innovatieve oplossingen tonen voor een aantal 

maatschappelijke en organisatorische problemen, zoals fi leproblematiek. Onder Het Nieuwe 

Werken verstaat de stichting ‘tijd- en/of plaatsonafhankelijk werken, waarmee de onder-

nemingsgeest en concurrentiekracht worden bevorderd’. Hieronder vallen begrippen als 

telewerken, thuiswerken, televergaderen, videoconferencing, mobiel werken en vrijwerken.

De genomineerden voor de TelewerkPrijzen worden beoordeeld door de jury op de 

volgende vier onderdelen: 

Visie, originaliteit en innoverend vermogen 

Effectiviteit, toepasbaarheid en haalbaarheid voor de organisatie en voor de

medewerker 

Kwaliteit van de invulling 

Voorbeeldfunctie voor andere organisaties in Nederland

Op zaterdag 5 november was kinderboer-

derij ’t Molentje in Heemstede omgeto-

verd tot een waar sprookjesbos met 

sprookjesfi guren. Op het drukbezochte 

herfstbal gingen de kinderen samen met 

hun ouders, opa’s, oma’s op zoek naar de 

toverstaf van de tovenaar. En voor de 

goede orde, de toverstaf is met behulp 

van de kinderen weer terug gevonden!

Om 12.00 uur vertrekt Sinterklaas in zijn 

koets richting de Raadhuisstraat waar 

burgemeester Marianne Heeremans 

Sinterklaas om 12.30 uur van harte welkom 

heet in het Raadhuis van Heemstede. Vanaf 

het bordes spreekt ze hem toe. Voor de 

kinderen is er drinken en een vlaggetje. 

De pieten zorgen voor wat lekkers. Samen 

met de pietenband zingen de kinderen 

Sinterklaasliedjes. Uiteraard zal Sinterklaas 

de tijd nemen om de kinderen een handje 

te schudden. Omstreeks 13.30 uur vertrekt 

hij in zijn koets voor een ritje over de 

Binnenweg.

Herfstbal
kinder-
boerderij druk
bezocht

Gemeente Heemstede
genomineerd voor 
TelewerkPrijs 2011
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Op donderdag 24 november kunt u tussen 18.00 en 21.00 uur in de hal van het Raadhuis 

informatie krijgen over zonnepanelen en zonneboilers. Inwoners van Heemstede krijgen 

bovendien de mogelijkheid om zonnepanelen en zonneboilers met een aanzienlijke 

subsidie aan te schaffen. Met deze actie draagt u bij aan het verbeteren van het milieu én 

bespaart u op uw energieverbruik. Geïnteresseerden kunnen zich op deze avond op volg-

orde van binnenkomst inschrijven. Er is voor 24 systemen subsidie beschikbaar, dus schrijf 

u tijdig in. Op is op!

Deze week wordt de Veiligheidswijzer Calamiteitenkaart huis aan huis in Heemstede ver-

spreid. Op de kaart staan aanwijzingen wat te doen bij een ramp of noodsituatie. Daarnaast 

bevat de kaart belangrijke telefoonnummers en verwijzingen naar veiligheidswebsites.

De kaart is ook gratis op te halen bij het raadhuis.

De gemeente Heemstede vervult haar wettelijke taken als toezichthouder op de 

kinderopvang in Heemstede goed. Zo blijkt uit een brief van de inspectie voor het 

Onderwijs. Heemstede is op het gebied van de toezicht en handhaving op de kwaliteit 

van kinderopvanglocaties een ‘status A’ gemeente. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede organiseert op donderdag 17 november 

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. 

Ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen moeten er op kunnen vertrouwen 

dat hun kind in goede handen is. Om dit te waarborgen is in de Wet op de Kinderopvang 

vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de controle van de kinderopvang in 

hun gemeente. Gemeenten worden op hun beurt weer gecontroleerd door de Inspectie 

voor het Onderwijs.

Alle kinderopvangorganisaties in Heemstede worden jaarlijks op verzoek van de gemeente 

gecontroleerd door de GGD. Als blijkt dat de kwaliteit niet in orde is gaat de gemeente, op 

advies van de GGD, over tot handhaving. De rapportages van deze inspecties worden 

gepubliceerd op de landelijke website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ook liggen 

deze rapportages ter inzage bij de kinderopvanglocaties.

Ouders kunnen in deze rapportages zien hoe een locatie voor kinderopvang beoordeeld is 

aan de hand van een uitgebreide inspectielijst. Daarnaast controleert de Inspectie voor het 

Onderwijs of gemeenten hun toezicht en handhavingstaken goed uitvoeren. Zijn zaken niet 

op orde dan wordt een gemeente opgenomen in het project ‘Achterblijvende gemeenten 

kinderopvang’. Op de website www.onderwijsinspectie.nl is in een overzicht te zien hoe de 

verschillende gemeentes toezicht en handhaving kinderopvang uitvoeren.

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 als u kinderen heeft 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. 

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

Klimaat

Met zonne-energie draagt u bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het broeikasgas 

dat opwarming van de aarde veroorzaakt. Een zonneboiler verwarmt het huishoudelijk 

water en zonnepanelen maken stroom. Door het zelf opwekken van energie draagt u een 

steentje bij aan klimaatverbetering.

Voordeel

Met een systeem van drie zonnepanelen kunt u ongeveer 10 tot 15% besparen op uw ener-

gieverbruik. De gemeente Heemstede biedt dit jaar een subsidie van € 690,- waardoor u nu 

een set zonnepanelen voor  € 960,- kunt aanschaffen. Is uw cv-ketel aan vervanging toe? 

Dan is het interessant om de aanschaf van een zonneboiler te overwegen. Hiervoor geldt 

een aantrekkelijke subsidie van het Rijk.

Demonstratie

De installateur, Kapitein BV,   is op 24 november van 18.00 tot 21.00 uur in het Raadhuis 

aanwezig om uitleg te geven over de verschillende systemen. In de hal worden zonnepanelen 

en zonneboilers getoond. De installateur verzorgt tevens de inschrijving.

Subsidie op zonnepanelen 

en zonneboilers

Calamiteitenkaart 

Kennemerland

Heemstede houdt 

voldoende toezicht 

op kinderopvang

Themabijeenkomst 
groepsvorming en 
pestgedrag

Inloopochtend burgemeester 
11 november

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. Op vrijdag 11 

november van 10.00 tot 12.00 uur kunt u vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 

gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Koediefslaan 73 het plaatsen v an een lamellen wand 2011.294 

 t.b.v . WTW unit bij VMBO Haemstede Barger

 ontv angen 24 oktober 2011

Binnenweg 73 het plaatsen v an lichtreclame 2011.292

 ontv angen 21 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Schielaan 29 het plaatsen v an een luifel bij de 2011.300

 entree v an een woning

 ontv angen 28 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Glipper Dreef 209 brandv eilig gebruik v oor “v erzorgingshuis  2011.293

 zware zorg” v oor het gebouwdeel “De Laurier” 

 onderdeel v an zorglocatie Bosbeek 

 ontv angen 18 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 26 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame

Jan v an Goyenstraat 13 het plaatsen v an reclame 2011.298

 ontv angen 28 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor kappen

ter hoogte v an het kappen v an een es 2011.297

Bronsteeweg 36 ontv angen 26 oktober 2011

 

W. Denijslaan 21 het kappen v an een berk 2011.295

 ontv angen 26 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf 10 nov ember 2011 v an maandag tot en met 

donderdag v an  08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader v an de Wet algemene bepalingen omgevi ngsrecht hebben wij besloten v oor de 

v olgende aanvr agen de beslistermijn te v erlengen met een termijn v an 6 weken:

Cruquiusweg 37B het plaatsen v an 3 vl aggenmasten 2011.249 

 ontv angen 15 september 2011

Cloosterweg 21 het v erhogen v an het zijgev eldakvl ak 2011.262

 ontv angen 26 september 2011

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader v an de Wet algemene bepalingen omgevi ngsrecht hebben wij besloten v oor de 

v olgende aanvr aag de beslistermijn te v erlengen met een termijn v an 6 weken:

Reggelaan 24 het plaatsen v an een erfafscheiding 2011.271

 ontv angen 3 oktober 2011

De beslistermijn wordt v erlengd in v erband met ons v oornemen een omgevi ngsv ergunning 

te v erlenen v oor afwijking v an het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

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

termijn v an 8 weken onv oldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

v anaf ontv angst v an de aanvr aag. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn v oornemens v oor onderstaand bouwplan een omgevi ngsv ergunning v oor afwijking 

v an het bestemmingsplan te v erlenen:

Reggelaan 24 het plaatsen v an een erfafscheiding 2011.271

 ontv angen 3 oktober 2011

Het v erzoek ligt v anaf 10 nov ember 2011 gedurende 4 weken v an maandag tot en met 

donderdag v an  08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

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

ov er tijdens de periode v an terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie ov er het v erzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen v an de afdeling 

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

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 4 november 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 73 het plaatsen v an lichtreclame 2011.292

Rembrandtlaan 43 het doorbreken v an een muur op 2011.274

 de begane grond

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Oosterlaan 16 het plaatsen v an een dakopbouw 2011.242

Von Brucken Focklaan 1 het plaatsen v an een dakopbouw 2011.235

Omgevingsvergunning voor kappen

Burgemeester v an het kappen v an 78 bomen bij het Sorghbos 2011.287

Lennepweg 35 (Sorghbos) achter complex “het Ov erbos” 

Zandv oortselaan 2 het kappen v an een iep 2011.289

ter hoogte v an het kappen v an een es 2011.297

Bronsteeweg 36

Omgevingsvergunning voor bouwen en verstoren van een monument (verbouwen, 

slopen of op andere wijze aantasten

Ov erboslaan 6 het wijzigen v an de entree 2011.255

Omgevingsvergunning voor slopen 

Haemstedeplein 10 het v erwijderen v an asbest 2011.290

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf 10 nov ember  2011 v an maandag tot en met 

donderdag v an 08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afde-

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

bezwaar maken. Zie kader.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl
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Besluitenlijst Raadvergadering 3 november 2011

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Agenda raadsvergadering 3 en 4 november 2011 (begroting)

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur

3 Amendement HBB: Verlaging OZB-tarieven 

De raad besluit de begroting van de gemeente Heemstede 2012 te wijzigen op de volgende

punten:

Dat de OZB-indexering van 2,25% (pag.108) naar beneden wordt bijgesteld, zodat deze 

overeenkomt met € 39.000,- (€ 119.000 - € 80.000)

Het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

De fractie van HBB stemt voor.

4 Amendement PvdA en GL: Handhaven budget fi etsknelpunten

De raad besluit de begroting van de gemeente Heemstede 2012 te wijzigen op het volgen-

de punt:

De voorgestelde vrijval van budget voor fi etsknelpunten te schrappen en te behouden voor 

het opstellen van een herziene nota fi etsbeleid en daaruit voorvloeiende maatregelen

In overleg met de Fietsersbond prioritering van fi etsknelpunten te benoemen,

Het hierdoor ontstane tekort van 40.000 Euro te dekken uit het structurele

overschot ad 80.000 Euro zoals genoemd in de recente prognose woz-waardering, cf. 

Informatie van het college.

Het amendement wordt verworpen met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

de fracties van PvdA en GL stemmen voor.

5 Amendement D66: Correctie kerntakendiscussie

De raad besluit:

Onder het kopje ‘bestuur’ de laatste alinea van bladzijde 20 te schrappen

Het amendement wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

De fractie van de PvdA stemt tegen

6 Programmabegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 – 2015

De raad besluit:

de programmabegroting 2012 met inbegrip van het bijbehorende dekkingsplan voor de 

jaarschijf 2012, op basis van lasten en baten met betrekking tot de jaarschijf 2012 vast te 

stellen;

de kredieten conform punt A, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2012' en de voorbereidings-

kredieten conform punt B, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2012' beschikbaar te stellen;

kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2013-2015.

Het besluit wordt vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

De fractie van GroenLinks stemt tegen.

7 Eerste begrotingswijziging 2012

De raad besluit:

in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2012 en het aanvullende dekkingsplan 

2012-2015 met betrekking tot de jaarschijf 2012;

kennis te nemen van het aanvullende dekkingsplan 2012-2015 met betrekking tot de jaar-

schijven 2013-2015.

Het besluit wordt vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

De fractie van GroenLinks stemt tegen.

8 Motie VVD, CDA, HBB: Afspraak is afspraak

De raad verzoekt en verwacht van het College van B&W uitvoering te geven aan de volgen-

de actiepunten:

De budgetteringskwaliteit te verbeteren en die verbetering te koppelen aan een

evaluatie vooraf van het gewenste ambitieniveau;

Voorafgaand aan een project een inschatting te maken van de (fi nanciële) risico’s

en die risico’s te betrekken bij de besluitvorming door de raad;

Zich tot het uiterste in te spannen alle door de raad goedgekeurde projecten uit te

voeren en uit te laten voeren binnen de daarvoor vastgestelde fi nanciële kaders;

De raad tijdens de uitvoering van projecten regelmatig en tijdig te informeren over

de voortgang en de fi nanciën

Bij onverhoopte overschrijding compensatie te zoeken, zo mogelijk en in eerste

instantie binnen de begroting van het project en als dat niet mogelijk is, in tweede

instantie, binnen de begroting van het lopende jaar; waarbij sociaal beleid nooit de

dupe mag zijn van overschrijdingen in de fysieke sector.

Elke overschrijding en elk bijbehorend voorstel tot compensatie voor besluitvorming tijdig 

voor te leggen aan de gemeenteraad

De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

De fractie van GroenLinks stemt tegen.

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

Agenda's

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 17 november 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen een besluit i.v.m. een overtreding artikel 1.47 lid 1 Wet 

Kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen BSO Op Stoom de Evenaar -openbaar-

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een splitsingsvergunning Herenweg 119 en 12 

-openbaar-

21.00 uur bezwaar tegen een aanschrijving tot het opleggen van een last onder dwangsom 

m.b.t. dakkapellen Koediefslaan 2 -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

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Uittreksel bevolkings register (GBA)?

www.heemstede.nl
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Verordening Winkeltijden Heemstede

Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten de zondagen 4, 11 en 18 december 2011 

aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 

“Winkelcentrum Glip” open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 

telefoonnummer (023) 548 56 07.

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 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). 




