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Wethouders in de wijk:  
vrijdag 16 november 

Intocht Sinterklaas 

Net zoals de burgemeester houden ook de wethouders 
regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen dat één 
keer in de twee maanden op wisselende locaties in 
Heemstede.  
 

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas om 11.30 
uur met de boot aan in de haven van Heemstede aan 
de Heemsteedse Dreef. Rond 12.00 uur vertrekt de 
Sint naar het raadhuis, waar  burgemeester Marianne 
Heeremans hem om 12.30 uur welkom heet in 
Heemstede. Een happening waar je bij moet zijn! 
Omstreeks 13.30 uur vertrekt Sinterklaas in zijn koets 
voor een ritje over de Binnenweg. 

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.

Commissievergaderingen verplaatst
De geplande commissievergaderingen op 13, 14 en 
15 november worden verplaatst naar donderdag 29 
november. Op die dag vergaderen de commissies 
achter elkaar vanaf 20.00 uur. Op deze avond zal de raad 
naar verwachting het bestemmingsplan Woonwijken 
Zuidoost vaststellen. Verder worden vragen gesteld over 
de gekozen variant om de Geniebrug fietsvriendelijker 
te maken. Ook gaat het over de voortzetting van de 
combinatiefunctionarissen die sport, onderwijs en 

cultuur met elkaar verbinden. Zij stimuleren sport- en 
beweegaanbod op en rondom scholen en bevorderen 
dat jeugd vertrouwd raakt me kunst- en cultuurvormen.
De volledige agenda volgt binnenkort in 
HeemstedeNieuws en op www.heemstede.nl; hier 
vindt u ook informatie over het spreekrecht tijdens 
vergaderingen.

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.

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



Nieuw Beleidsplan Wmo/lokaal gezond-
heidsbeleid 2012-2016 ‘Oog voor elkaar’
Bij besluit van 1 november 2012 heeft de raad het 
Beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-
2016 “Oog voor elkaar” vastgesteld. 
Het beleidsplan treedt met ingang van 15 november 
2012 in werking. 

Het beleidsplan ligt tot en met 30 januari 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. Het beleidsplan is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op  
www.overheid.nl onder “Lokale regelingen”.

Jubileumfeest voor vrijwilligers 
Woensdag 21 november 2012, 19.30 - 23.30 uur

De gemeente Heemstede geeft ieder jaar een feest 
voor vrijwilligers als blijk van waardering voor al hun 
enthousiasme en inzet. Dit jaar voor de 10e keer!
Tijdens het feest zal de Vrijwilligersprijs 2012 van de 
gemeente Heemstede uitgereikt worden. Het thema 
van dit jaar is Vrijwilligerswerk in Beeld! 
 
Waar?   De Luifel, Casca, Herenweg 96  

te Heemstede
Wanneer?  Woensdag 21 november 2012
Hoe laat?  19.30  Ontvangst, koffie/thee
  20.00 Prijsuitreiking
  21.00  Een bijzonder optreden 

van…
  23.30 Einde van het feest

Vrijwilligers kunnen zich voor dit feest aanmelden via: 
jvanduin@casca.nl
In verband met een maximum aantal zitplaatsen in 
het theater is aanmelding noodzakelijk. In de foyer 
wordt een groot scherm opgesteld, zodat bij meer 
aanmeldingen iedereen toch aan het feest kan 
deelnemen.

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

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

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Loket Heemstede is er 
voor u!

Vergadering commissie voor  
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 15 november 2012 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
20.00 uur  bezwaar tegen de aanschrijving m.b.t. een 

last onder dwangsom voor dakkapellen op 
het perceel Koediefslaan 2 - openbaar -

20.30 uur   bezwaren tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een extra etage op de woning aan de 
Einthovenlaan 10 - openbaar -

 

21.00 uur  bezwaar tegen de terugvordering van een 
subsidie over het jaar 2011 - 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) beschikbaar zijn.

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

Workshop ‘jongeren en geld’  
op 14 november vol

In de week van het geld van 12 t/m 16 november 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede (CJG Heemstede) een workshop voor 
jongeren en ouders over geld. Helaas is het niet meer 
mogelijk om je hiervoor aan te melden. Heb je nog 
vragen over deze workshop, dan kun je die stellen 
via telefoonnummer (023) 548 38 28 (keuze 1) of via 
e-mail: info@casca.nl o.v.v. workshop jongeren en geld. 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin  
Wil je meer weten over de verschillende workshops 
van het CJG Heemstede of heb je een andere vraag? 
Voor alles over opvoeden en opgroeien kun je terecht 
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook 
als aanstaand ouder ben je van harte welkom. Je kunt 
zonder afspraak langskomen, bellen of een e-mail 
sturen. Meer informatie en de openingstijden vind je  
op www.cjgheemstede.nl.



Vaartuig Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een wit 
vaartuig met oranje accenten aangetroffen in het 
Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van Tooropkade 13. 
Dit vaartuig is aangelegd aan grond dat in eigendom 
is van de gemeente.

Het is verboden met dit vaartuig op deze plaats een 
ligplaats in te nemen of te hebben (artikel 3 aanhef 

en onder b van de Verordening op het gebruik van 
openbare havens en binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 14 november 2012 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een 
ligplaats in te nemen waar dit wel is toegestaan. Indien 
de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 

(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Johannes Vermeerstraat 3 het vergroten van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.285 
ontvangen 24 oktober 2012

-  Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 2012.284 
ontvangen 23 oktober 2012

-  Nijverheidsweg 27 het wijzigen van gevels en de 
entree van het bedrijfspand 2012.287 
ontvangen 24 oktober 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van het 

woonhuis en het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.286 
ontvangen 25 oktober 2012 

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Broeder Josephlaan 20  het kappen van een den 

2012.282  
ontvangen 24 oktober 2012

-  Richard Holplein 3 het kappen van een denneboom 
2012.288 
ontvangen 26 oktober 2012

-  Herenweg 5 het kappen van 37 beuken,  1 esdoorn,  
1 berk, 1  kastanje, 9 eiken 2012.289 
ontvangen 26 oktober 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken 
bestemmingsplan en het verstoren van een 
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze 
aantasten)
-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 

Landgoed Huis te Manpad 2012.290 
ontvangen 26 oktober 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  8 november 
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 is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 31 oktober  2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2012.212

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 2 november  2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Sportparklaan 17 het kappen van een ceder en  

een den 2012.278
-  Glipperweg 4 het kappen van 25 populieren 

2012.250
-  Crayenestersingel t.h.v. nr. 57 het kappen van  

1 populier 2012.275
-  Adriaan Pauwlaan 4 het kappen van 2 cederbomen 

2012.265
-  Kerklaan 90 het kappen van een esdoorn en een 

populier 2012.272
 

-  Paulus Potterlaan 12 het kappen van 3 berken,  
3 coniferen, 1 esdoorn en 2 dennen 2012.274

-  Glipperweg 6 het kappen van 2 beuken 2012.283
-  Herenweg 80A  het kappen van 1 esdoorn,  

1 kastanjeboom en 2 eiken 2012.276
-  Johannes Vermeerstraat 7 het kappen van een 

schietwilg 2012.279
-  Spaarnzichtlaan 3 het kappen van een esdoorn 

2012.277

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 8 
november 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 bouwen en voor het 
verstoren van een monument (verbouwen, slopen of 
op andere wijze aantasten)
-  Herenweg 21C een woning splitsen in 2 woningen 

2012.178

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 8 november 
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   20 december 2012 
worden ingediend. Zie : ‘Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Raadsbesluiten 1 november 2012
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
-  Najaarsnota 2012
De nota is aangenomen met 19 stemmen voor en 2 
tegen. De fractie van GL stemde tegen.

De volgende besluiten zijn unaniem en zonder 
beraadslaging vastgesteld:
-  Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht.
-  Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-

Kennemerland.
-  Begroting 2013 Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk).
-  Beleidsplan WMO/lokaal gezondheidsbeleid 2012-

2016 ‘Oog voor elkaar’.
-  Beschikbaar stellen krediet ad €140.000,- voor 

verbouwing zolder oudbouw van het Raadhuis.



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.

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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Verkeersbesluit
Parkeerverbod oostzijde Nijverheidsweg 
Het instellen van een parkeerverbod aan de oostzijde 
van de Nijverheidsweg. 
Het besluit in werking te laten treden zodra er nieuwe 
parkeervakken op de Nijverheidsweg zijn aangelegd 
waardoor parkeren op de rijbaan niet meer nodig is.

Het besluit en de bijbehorende tekening ligt vanaf  
7 november 2012 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 

voorziening vragen aan de president van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald.

Nieuwe Verordening gunning opdrachten door toekenning  
van een uitsluitend recht Heemstede 2012

Uitschrijving GBA

Bij besluit van 1 november 2012 heeft de raad de 
Verordening gunning opdrachten door toekenning 
van een uitsluitend recht Heemstede 2012 vastgesteld. 
De Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht Heemstede 2012 treedt met 
ingang van 15 november 2012 in werking. 
De verordening ligt tot en met 30 januari 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis.  

De verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder  
“Lokale regelingen”.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  L.Q. Dulin, geboren 05-09-1986, Weissenbruchweg 11;
- J.G. van Schaik, geboren 21-03-1988, Kerklaan 54;

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. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

-  A.J. Maarschalk, geboren 17-09-1945, 
Crayenestersingel 32;

-  D.I. Lottering, geboren 20-02-1991, Kerklaan 129;
-  R.F. Marlissa, geboren 02-04-1964, Overijssellaan 239;

-  A.O.R. Barrios Garcia, geboren 18-08-1991, 
Pelikaanlaan 139.

 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken. Zie ‘bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’. Ook kunnen 
belanghebbenden bij onverwijlde spoed een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank te 
Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.




