
24 uur per dag,  
7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

In deze uitgave:
-  Intocht Sinterklaas

-  Bestemmingsplan  
‘Woonwijken zuid en west’

-  Verkeersbesluit

Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 14 november 2012

Wandelen in Park Meermond  
met de ANWB-app ‘In het Park’ 
De ANWB heeft een app ontwikkeld met wandelroutes door een groot aantal 
parken in Nederland. Ook Park Meermond is nu in de app opgenomen. Tijdens 
een wandeling van ongeveer 30 minuten krijgt u op 9 checkpoints informatie 
over het park en de directe omgeving. De ‘In het Park’ app is gratis te downloaden 
in de Apple App Store en Google Play Store. 

NL-Alert 

Wecycle-actie na Sinterklaas 

De algemeen bekende alarmsirene, die elke 
eerste maandag van de maand te horen 
is, krijgt een ondersteunend alarmmiddel. 
NL-Alert is een nieuw, extra middel van de 
overheid om mensen in geval van acute nood 
te bereiken met een bericht via de mobiele 
telefoon. 

Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie wordt 
iedereen in de directe omgeving via de mobiele 
telefoon met een tekstbericht geïnformeerd over de 
situatie. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand 
is en wat men op dat moment het beste kan doen.  
NL-Alert wordt aanvullend ingezet op bestaande 
middelen, zoals de sirene, Twitter, websites en 
Burgernet, om zo meer mensen sneller en beter te 
kunnen waarschuwen.  

Op dit moment werkt NL-Alert op meer dan de helft 
van alle mobiele telefoons in Nederland. 
Kijk op www.nl-alert.nl of uw mobiel geschikt is om NL-
Alert in te stellen.

         kunnen voor 75% tot 90% worden hergebruikt. 
          Spaarlampen en koelkasten zelfs voor meer dan 
                                   90%. Dat is belangrijk, want  
                                    door recycling behouden we de  
                                   grondstoffen voor generaties na  
                                 ons en hoeven er minder  
                                grondstoffen te worden onttrokken 
                                aan de natuur.  
                             Een duurzame gedachte!

                      Gratis Wecycle-slee
                          Lever daarom vanaf 6 december oud 
                           elektrisch speelgoed, andere afgedankte 
                              elektrische apparaten en/of kapotte 
                                spaarlampen in bij de milieustraat aan  
                            de Cruquiusweg 47. De eerste honderd 
inleveraars krijgen gratis het unieke Wecycle-sleetje. 
Bovendien maakt u kans op een van de 500 kaarten 
voor een hotelovernachting.

De gemeente Heemstede en afvalbedrijf  
De Meerlanden vragen samen met Wecycle alle 
inwoners om na Sinterklaasavond oud elektrisch 
speelgoed in te leveren bij de milieustraat.  
Op pakjesavond zullen veel kinderen nieuw  
elektrisch speelgoed krijgen van Sinterklaas.  
Een nieuwe spelcomputer, fotocamera  
of MP3-speler staan hoog op de 
verlanglijstjes. Deze cadeautjes  
vervangen meestal ander  
elektrisch speelgoed. Dat verdwijnt  
vaak in de vuilnisbak. Heel jammer,  
want dan kan het niet opnieuw gebruikt  
worden. 

Duurzaam denken!
Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en 
spaarlampen die ingeleverd worden op de milieustraat 
optimaal worden gerecycled. Elektrische apparaten 

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



Voorbereiding en uitgangspunten 
Bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’

Intocht Sinterklaas

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. 
Besluit ruimtelijke ordening maakt het college 
van B&W de start bekend van de voorbereiding 
van het bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en 
west’ door middel van de terinzagelegging van de 
uitgangspunten van het plan. Tevens maakt het 
college bekend dat buiten de uitgangspunten geen 
andere stukken ter inzage liggen en dat er geen advies 
zal worden gevraagd aan een onafhankelijke adviseur.

Algemene en specifieke uitgangspunten
Voor de nieuwe bestemmingsplannen zijn algemene 
uitgangspunten geformuleerd die voor alle 
bestemmingsplannen in Heemstede gelijk zijn en 
specifieke uitgangspunten die per bestemmingsplan 
verschillen. De gemeenteraad heeft de algemene 
uitgangspunten voor alle bestemmingsplannen 
29 januari 2009 vastgesteld. In juni 2009 heeft de 
raadscommissie Ruimte ingestemd met een aantal 
specifieke uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
‘Woonwijken zuid en west’.

Reageren
Met de algemene en specifieke uitgangspunten geeft 
de raad in een vroeg stadium de richting aan voor het 
ruimtelijke beleid voor het gebied. Er is dus nog geen 
concreet bestemmingsplan opgesteld, maar u kunt 
al wel de gedachtevorming over de invulling van het 
gebied beïnvloeden. 

Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan kunt 
u tot en met 27 december 2012 een schriftelijke 
inspraakreactie indienen bij het college van B&W 
(postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail: 

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 evenement waar je bij moet zijn! 
Omstreeks 13.30 uur vertrekt Sinterklaas in zijn koets 
voor een ritje over de Binnenweg.  
Op het ontmoetingsplein op de Binnenweg staat een 
podium en is er aansluitend een muzikaal programma 
tot 16.15 uur. 

gemeente@heemstede.nl). Inspreken kan ook 
mondeling bij één van de contactpersonen onder het 
kopje ‘Meer informatie’.

Inzien van de uitgangspunten
De algemene en specifieke uitgangspunten van het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’ kunt 
u vinden op www.heemstede.nl. (Zie: Wonen -> 
Bestemmingsplannen). Ook liggen de stukken ter 
inzage in de hal van het raadhuis.

Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording 
daarvan door de gemeente worden verwerkt 
in een ‘nota van beantwoording’, die aan alle 
insprekers wordt toegezonden. In deze nota wordt 
onder andere aangegeven op welke manier uw 
reactie wordt betrokken bij de opstelling van het 
ontwerpbestemmingsplan.

Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonwijken zuid en west’ in het eerste kwartaal van 
2013 ter inzage worden gelegd. Op dat moment 
kunt u wederom uw mening over het plan geven 
en zal deze worden meegewogen in de definitieve 
besluitvorming. Het bestemmingsplan wordt volgens 
planning in het tweede kwartaal van 2012 door de 
gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de heer G. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk Beleid, 
via telefoon (023) 548 57 65 of met de heer J. ter Haak 
van dezelfde afdeling, via telefoon (023) 548 57 66.

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.

Serviceloket  
Begraafplaats

Gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een gezonken 
vaartuig, kleur wit met groene rand rondom en gele 
banken, aangetroffen in het Zuider Buiten Spaarne ter 
hoogte van Tooropkade 2. 

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het 
college of de politie én ervoor te zorgen het gezonken 

vaartuig binnen de door het college te stellen termijn 
uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op 
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en 
met 21 november 2012 de gelegenheid om te zorgen 
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel 
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze 
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, 

wordt het vaartuig in opdracht van het college gelicht 
(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 kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



Handhavingsactie gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne

Nieuw beleid beoordelen aanvraag openbaar oplaadpunt

Een gezonken vaartuig, formaat roeiboot, vastgelegd 
met groene touwen, in het Zuider Buiten Spaarne ter 
hoogte van Marisplein 1 is in opdracht van het college 
gelicht.

Het vaartuig wordt tot en met 2 januari 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 

opgehaald, zal het college het vaartuig vernietigen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college 
de beleidspunten ten aanzien van het beoordelen 
van een aanvraag van een openbaar oplaadpunt 

vastgesteld. De beleidspunten treden met ingang 
van 22 november 2012 in werking. De beleidspunten 
liggen tot en met 6 februari 2013 ter inzage op 

het gemeentehuis. De beleidspunten zijn na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op  
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Verkeersbesluit
Parkeerverbod en stopverbod  
Van den Eijndekade 
-  Het instellen van een parkeerverbod aan de zuidzijde 

van de Van den Eijndekade. 
-  Het instellen van een stopverbod aan de noordzijde 

van de Van den Eijndekade.

De parkeer- en stopverbodsborden zijn in juni 2012 al 
geplaatst.
Het besluit ligt vanaf 14 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.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  W. Denijslaan 7 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, linkerzijgeveldakvlak en 
achtergeveldakvlak op 2012.292 
ontvangen 29 oktober 2012

-  Voorweg 53 het plaatsen van een dakraam 2012.299 
ontvangen 30 oktober 2012

-  Jacob van Campenstraat 43 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.293 
ontvangen 30 oktober 2012

-  Jacob van Campenstraat 45 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.294 
ontvangen 30 oktober 2012

-  Jacob van Campenstraat 49 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.295 
ontvangen 30 oktober 2012

-  Jacob van Campenstraat 4 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.296 
ontvangen 30 oktober 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Maaslaan 33 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak 2012.302 
ontvangen 2 november 2012

-  Coby Riemersmalaan 2 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.291 
ontvangen 29 oktober 2012

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

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Heemsteedse Dreef 59 het maken van een aanbouw 

met een zwembad 2012.298 
ontvangen 1 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Alberdingk Thijmlaan 5 het kappen van een conifeer 

en een hulst 2012.300 
ontvangen 1 november 2012

-  Glipperweg 6 het kappen van 2 beuken 2012.283 
ontvangen 23 oktober 2012

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

Melding
Melding brandveilig gebruik akkoord bevonden op  
9 november 2012
-  Cruquiusweg 37A melding brandveilig gebruik voor 

een kringloopwinkel, the Vintage Store 2012.008 
ontvangen 2 november 2012

 
 
 

De genoemde aanvragen en melding liggen 
vanaf 15 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 omgevingsvergunningen 
(verzonden 9 november 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Bronsteeweg 8 het plaatsen van lichtreclame 

2012.270

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

2012.282

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 
15 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’.



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

Nieuw gladheidbestrijdingsplan

Raadsbesluiten 8 en 9 november 2012

Bij besluit van 25 september 2012 heeft het college 
het gladheidbestrijdingsplan gemeente Heemstede 
2012-2013 vastgesteld. Het gladheidbestrijdingsplan 

treedt met ingang van 22 november 2012 in werking. 
Het gladheidbestrijdingsplan ligt tot en met  
6 februari 2013 ter inzage op het gemeentehuis.  

De beleidspunten zijn na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.
De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.

Amendement ‘Minder bezuinigen’ 
De begroting 2013 is geamendeerd voor een bedrag 
van €195.500,- te financieren met een beperkte OZB-
verhoging van 3,6%.
Er zijn bezuinigingen (deels) geschrapt op de  
bibliotheek, het ouderenwerk, het peuterspeelzaal-
werk, de kinderboerderij, de kwakelbrug, kwaliteits-
niveau groen, laanbeplanting, HeemstedeNieuws, 
opleidingsbudget en arbeidsvoorwaarden ambtenaren.

Amendement ‘Financiering Nota Duurzaamheid 
‘Samenwerken en Verbinden’ 
Deraad heeft een krediet van €325.000,- beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering van de Nota Duurzaamheid  
 

‘Samenwerken en verbinden’, ten laste van de 
algemene reserve d.m.v. budgetreservering.

Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 
2014-2016.
De raad heeft de programmabegroting 2013, inclusief 
de aangenomen amendementen, vastgesteld
De raad heeft kennisgenomen van de meerjaren-
begroting 2014-2016, inclusief de gevolgen 
van de aangenomen amendementen voor de 
meerjarenbegroting.

Eerste begrotingswijziging 2013
De raad heeft ingestemd met de eerste begrotings-
wijziging 2013 en het aanvullende dekkingsplan 
2013-2016 met betrekking tot de jaarschijf 2013. 
De raad heeft kennisgenomen van het aanvullende 
dekkingsplan 2013-2016 met betrekking tot de 
jaarschijven 2014-2016.

Motie Financiering riolering
De raad heeft het College verzocht verantwoorde  
varianten voor wijziging van de financierings-
methodiek rioolinvesteringen nader uit te werken en 
indien enigszins mogelijk mee te nemen in de nog op 
te stellen nota over de schuldpositie van de gemeente 
Heemstede in maart/april 2013, zodat een definitieve 
(en zorgvuldige) beslissing over een wijziging van de 
financierings- methodiek rioolinvesteringen  
kan plaatsvinden in 2013, leidend tot invoering per 
1-1-2014.
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