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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

•  Expositie en reunie

•  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

Intocht Sinterklaas

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer hartelijk ontvangen in de haven van 

Heemstede door alle aanwezige kinderen. De Goedheiligman werd 

onder begeleiding van de pietenband met een koets naar het raadhuis 

gereden waar hij werd toegesproken door de burgemeester.

A.s. zaterdag 19 november bezoekt hij winkelstraat Jan van Goyen, 

lees meer op www.janvangoyenstraat.nl.

Gemeente Heemstede wint 
TelewerkJaarprijs 2011

De gemeente Heemstede heeft de TelewerkJaarprijs 2011 

gewonnen. Deze prijs wordt toegekend aan een organisatie, 

die Het Nieuwe Werken succesvol heeft ingevoerd en een 

voorbeeld is voor andere organisaties. De prijs werd uit-

gereikt tijdens de week van Het Nieuwe Werken op het 

jaarcongres van de stichting TelewerkForum in Utrecht. 

Informatiebijeenkomst
uitvaartcentrum
Dunweg Uitvaartzorg organiseert maandag 21 november om 20.00 uur een informatie- 

bijeenkomst over het geplande uitvaartcentrum op de begraafplaats aan de Herfstlaan. 

De bijeenkomst vindt plaats in het vernieuwde uitvaartcentrum van Dunweg in 

Hoofddorp. Tijdens de avond kunt u kennisnemen van de plannen voor Heemstede en 

meteen een kijkje achter de schermen nemen in een uitvaartcentrum. Meer hierover in 

deze HeemstedeNieuws.

Tijdens de week van Het Nieuwe Werken 

(van 7 tot en met 13 november) werd op 

donderdag 10 november op het Jaar-

congres van de Stichting Telewerk Forum in 

Utrecht bekend gemaakt dat Heemstede 

de winnaar is van de TelewerkJaarprijs. De 

overige genomineerden waren het 

Nederlandse Instituut voor Sport en 

Bewegen en het Commando Diensten 

Centra van het Ministerie van Defensie.

Tijdens het Jaarcongres, met sprekers als 

Alexander Rinnooy Kan en Lodewijk de 

Waal, ontving gemeentesecretaris Willem 

van den Berg de trofee uit handen van jury-

voorzitter Arthur Tutein Nolthenius. 

De genomineerden voor de Telewerk 

Jaarprijs werden beoordeeld op onder-

delen zoals visie, originaliteit en innoverend 

vermogen. Op de effectiviteit, toepasbaar-

heid en haalbaarheid voor de organisatie 

en voor de medewerker. Ook werd gekeken 

naar de kwaliteit van de invulling en of de 

genomineerden als voorbeeldfunctie voor 

andere organisaties in Nederland fungeert.

Lees het juryrapport op www.heemstede.nl
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Dunweg Uitvaartzorg organiseert maandag 21 november om 20.00 uur een informa-

tiebijeenkomst over het geplande uitvaartcentrum op de begraafplaats aan de 

Herfstlaan. Omdat misschien niet iedereen weet wat een uitvaartcentrum precies 

inhoudt, vindt de bijeenkomst plaats in het vernieuwde uitvaartcentrum van Dunweg 

in Hoofddorp. Zo kunt u kennisnemen van de plannen voor Heemstede en meteen 

een kijkje achter de schermen nemen in een uitvaartcentrum.

Dunweg wil een kleinschalig uitvaartcentrum vestigen op de algemene begraafplaats in 

Heemstede. Een uitvaartcentrum is een voorziening waar een overledene naar toe wordt 

gebracht, verzorgd, opgebaard en kan worden bezocht. Hier kan ook een uitvaartplechtig-

heid en condoleance worden gehouden. Een uitvaartcentrum is een belangrijke voor-

ziening die op dit moment in de gemeente Heemstede ontbreekt. Het college van B&W 

staat dan ook positief tegenover de plannen.

Uit onderzoek is gebleken dat een uitvaartcentrum ruimtelijk en fi nancieel haalbaar is. 

Locatie informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 21 november 20.00 uur in het vernieuwde 

uitvaartcentrum van Dunweg, Achterweg 42, 2132 BX Hoofddorp. Dit is achter de oude 

begraafplaats in Hoofddorp-Centrum. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U kunt zich voor 

de bijeenkomst aanmelden via: info@companyon.nl of telefonisch via (023) 544 26 62.

Vervolg

Het uiteindelijke besluit over vestiging van een uitvaartcentrum ligt bij de gemeenteraad. 

De raadscommissie ruimte bespreekt dit onderwerp naar verwachting op donderdag 

1 december (aanvang 20.00 uur) in het raadhuis. U kunt tijdens de vergadering uw 

mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan bij de raadsgriffier 

via raadsgriffier@heemstede.nl of per telefoon (023) 548 56 46.

De gemeenteraad behandelt het onderwerp op donderdag 15 december (aanvang 20.00 uur) 

in het raadhuis. U kunt deze vergadering bijwonen, inspreken is hier echter niet mogelijk.

Het complete voorstel voor het uitvaartcentrum vindt u op www.heemstede.nl.

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.

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 jeugdbrandweerleden) 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 uitnodiging ontvangen. Is dit niet het geval, dan kunt u zich alsnog 

voor de reünie aanmelden bij brandweer-heemstede@vrk.nl of telefonisch contact

opnemen met Nancy Ostendorp op (023) 548 27 71 (maandag t/m woensdag).

Informatiebijeenkomst 

uitvaartcentrum

begraafplaats Herfstlaan

100 Jaar brandweer in Heemstede

Expositie en reünie

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 informatie-

paneel 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

Loket Heemstede

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 maat-

schappelijke 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.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
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Voordeel

Een set z onnepanelen bestaat uit 3 panelen met een totaal vermogen van 690 Watt 

compleet met een omvormer voor levering aan het elektriciteitsnet. Met dit systeem kunt u 

op jaarbasis ca 500 kWh aan elektra opwekken. Dit levert u een besparing van ongeveer 

10 tot 15% op uw energieverbruik. De gemeente Heemstede biedt dit jaar een subsidie van 

€ 690,- waardoor u nu een set z onnepanelen voor  € 809,- kunt aanschaffen.

Demonstratie

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

uitleg te geven. In de hal worden de z onnepanelen getoond. De installateur verz orgt tevens 

de inschrijving.

Rectificatie

Per abuis is in de vorige uitgave van HeemstedeNieuws een foutief bedrag genoemd voor 

de aanschaf van een set z onnepanelen. U kunt voor € 809,- in plaats van de eerder 

genoemde € 960,- een set aanschaffen. Verder wordt foutief vermeld dat het ook z ou gaan 

om de aanschaf van z onneboilers. De subsidie geldt echter alleen voor de aanschaf van 

z onnepanelen.

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 werkzaam heden z orgen voor beperkte 

verkeershinder.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

De gemeente Haarlem voert onderhoudswerkzaam heden uit aan de Schouwbroekerbrug. 

Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam heden z orgen 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 bouwwerkza amheden heeft de projectontwikkelaar 

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

nader te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Van Merlenlaan 29  het plaatsen van 2 pergolas  2011.305

 ontvangen 2 november 2011

Herenweg 144  het uitbreiden van een woonhuis  2011.303

 ontvangen 2 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en kappen

Adriaan Pauwlaan 8a   het plaatsen van een dakkapel op het  2011.301

voorgeveldakvlak en het kappen van 10 bomen

(4 ervan zi jn een iep)  

 ontvangen 1 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Herenweg 5  het verwijderen van asbest  2011.304

 ontvangen 4 november 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  17 december 2011 van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inza ge bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezi cht (Raadhuisplein 1). 

Op donderdag 24 november kunt u tussen 18.00 en 21.00 uur in de hal van het 

Raadhuis informatie krijgen over zonnepanelen. Inwoners van Heemstede krijgen 

bovendien de mogelijkheid om zonnepanelen met een aanzienlijke subsidie aan te 

schaffen.

Met dez e actie draagt u bij aan het verbeteren van het milieu én bespaart u op uw 

energieverbruik.

Geïnteresseerden kunnen zi ch op dez e avond op volgorde van binnenkomst inschrijven. 

Er is voor 24 systemen subsidie beschikbaar, dus schrijf u tijdig in. Op is op!

Klimaat

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

dat opwarming van de aarde veroorza akt. Door het z elf opwekken van energie draagt u een 

steentje bij aan klimaatverbetering.

Subsidie op zonnepanelen

Vergaderingen
Vergadering gemeenteraad vervalt

De aangekondigde vergadering van de gemeenteraad van Heemstede op 24 november 

2011 vervalt.

De raadsbesluiten die zi jn voorbesproken in de raadscommissies van 8, 9 en 10 november 

worden geagendeerd in de raadsvergadering van 15 december 2011.

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

z oekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezu il (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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Op grond van artikel 19 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een vaartuig 

op te leggen (op de wal te leggen). 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

op de wal langs de Ringvaart het volgende vaartuig aangetroffen:

Witte roeiboot t.h.v. Charlotte van Pallandtlaan 75.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt verzocht zijn vaartuig uiterlijk  30 november 2011 

van de wal te verwijderen. Indien het vaartuig na deze termijn nog steeds op de 

wal ligt, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig door middel van bestuursdwang 

laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. 

Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar zijn vaartuig binnen deze 

periode weer terug krijgen. 

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, via het algemene

telefoonnummer: 14 023.

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). 

Op wal gelegd vaartuig Charlotte van PallandtlaanUitschrijvingen GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (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 

verhuizing 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 

worden 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 

persoon per 11-11-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

I.D. Martin, geboren 06-02-1964, Berkenlaan 11

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:

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

Per 20-11-2011 P. Tahmasebi geboren 23-09-1975, Jan van Goyenstraat 17 A

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

Per 21-10-2011 A.E. van Dijk, geboren 05-05-1963, Wasserijlaan 97

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).




