
Heemstede

NIEUWS

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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•  Sinterklaasfeest in Groenendaal

•  Werk aan de weg

•  Omgevingsvergunning

In deze HeemstedeNieuws:

De gemeente Heemstede wil een nieuw beleid voor het kappen van bomen invoeren. 

Particulieren die een boom willen kappen, hoeven hiervoor alleen nog een vergun-

ning aan te vragen als de boom voorkomt op de ‘bomenkaart’. Voor bomen die niet op 

deze kaart staan, is dus geen omgevingsvergunning voor kappen meer nodig. De 

bomenkaart bestaat uit een lijst met circa 230 beschermde bomen en een plattegrond 

met een aantal boomzones. Boomzones zijn grotere groengebieden met veel bomen. 

De bomen op de bomenkaart mogen in principe niet gekapt worden. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten het jeugdtarief voor de identiteitskaart per 1 januari 

2012 te verhogen van € 9,20 naar € 30. Dit jeugdtarief geldt voor kinderen tot 14 jaar. Daarnaast vervalt de geldigheid van bijschrij-

vingen van kinderen in een paspoort per 26 juni 2012.

Veranderingen 

Wet werk en 

bijstand in 2012

Voorstel nieuw kapbeleid in commissie Ruimte 

Verhoging jeugdtarief identiteitskaart naar €30 

De Wet werk en bijstand (WWB) gaat 

veranderen. In 2012 gelden een aantal 

nieuwe regels voor het aanvragen van 

een bijstandsuitkering. Ook voor 

bestaande uitkeringen die doorlopen in 

2012 gaat het een en ander verande-

ren. Meer hierover in deze 

HeemstedeNieuws.

Het nieuwe kapbeleid is een voortzetting 

van de huidige praktijk. Bovengenoemde 

regels vormen nu ook al de basis voor het 

al of niet verlenen van een vergunning voor 

het kappen van een boom. Het nieuwe 

beleid moet tot lastenverlichting leiden. 

Inwoners hoeven geen vergunning meer 

aan te vragen als deze in de praktijk toch al 

verleend wordt. 

Uw mening geven

De raadscommissie Ruimte bespreekt het 

voorgenomen beleid in haar vergadering 

van donderdag 1 december (aanvang 

Als u ervoor kiest om vóór 1 januari voor 

uw kind alsnog een identiteitskaart tegen 

een laag tarief aan te vragen, houd dan 

rekening met het volgende:

Neem alles voor de aanvraag mee:

 - uw kind

 -  een recente pasfoto (zie voor de eisen 

www.paspoortinformatie.nl)

 -  toestemming en identiteitsbewijs van 

beide ouders als uw kind jonger is dan 

12 jaar

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 telefoon 

(023) 548 56 46.

Vergadering bijwonen

De gemeenteraad behandelt het onder-

werp op donderdag 15 december (aanvang 

20.00 uur) in het raadhuis. U kunt deze 

vergadering bijwonen, inspreken is hier 

echter niet mogelijk. Als de gemeenteraad 

instemt met het plan, wordt het nieuwe 

beleid op 1 januari 2012 van kracht.

Het voorstel voor het nieuwe kapbeleid met 

de lijst van beschermde bomen en boom-

zones vindt u op www.heemstede.nl bij de 

agenda en bijbehorende stukken van de 

commissie Ruimte (Vergaderstukken & 

Besluiten (onder ‘Ga direct naar’) > 

Kalender > 1 december).

 -  alle in het bezit zijnde reisdocumenten 

(ook als uw kind hierin is bijgeschreven)

Houd rekening met langere wachttijden 

aan de balie

Houd rekening met een langere wacht-

tijd op het document, die kan oplopen tot 

meerdere weken als uw kind jonger is 

dan 13 jaar en zes maanden

Is uw kind jonger dan 13 jaar en zes 

maanden en u heeft het document op 

korte termijn nodig, dan kunt u:

 - een spoedaanvraag doen

 - een paspoort aanvragen

 - uw kind laten bijschrijven

Wacht u vooral niet tot de laatste weken 

van het jaar !
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Op z ondag 27 november is er een SiSa-

Sinterklaasconcert in de evenementenhal van 

Groenendaal aan de Sportparklaan. Een swingende 

show vol bekende en nieuwe sinterklaasliedjes in een 

eigentijds jasje waarbij alle kinderen lekker kunnen meezi ngen en dansen. De show, 

die ook in verschillende theaters draait, wordt uitgevoerd door twee zw arte pieten uit het 

theatervak. Na een spetterend optreden waarbij uit volle borst meegez ongen en gedanst 

kan worden, maakt Sinterklaas zi jn entree. De zaal  is open vanaf 14.00 uur. Kaarten zi jn 

verkrijgbaar voor € 7,50. Voor kinderen die een ‘Jip pas’ hebben of staan ingeschreven voor 

de zw emles kost een toegangskaartje € 2,50.

De Wet werk en bijstand (WWB) gaat veranderen. In 2012 gelden een aantal nieuwe 

regels als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Ook als u in 2011 een uitkering hebt die 

doorloopt in 2012, gaat er voor u het een en ander veranderen. 

Nieuw in 2012

Dit zi jn - in het kort - de wijzi gingen in de Wet werk en bijstand:

WIJ (Wet investeren in jongeren) afgeschaft

De WIJ wordt afgeschaft. Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een 

uitkering voor jongeren hebben, gaan per 1 januari 2012 over naar de bijstand (WWB). 

WWB-uitkering wachttijd vier weken voor jongeren onder 27 jaar

Jongeren onder de 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen, moeten eerst z elf actief 

vier weken naar werk z oeken voordat z e in aanmerking komen voor een uitkering. Ze 

hebben geen recht op een uitkering z olang zi j onderwijs kunnen volgen.

Scherpere inkomensnorm gezinsbijstand 

Er komt een huishoudinkomenstoets. Ouders en meerderjarige kinderen moeten straks 

geza menlijk één uitkering aanvragen. Inkomsten van alle gezi nsleden, dus ook van meer-

derjarige inwonende kinderen, worden meegeteld bij de bijstandsuitkering. De inkomsten 

van minderjarige gezi nsleden, jonger dan 16 jaar, worden vrijgelaten en tellen dus niet mee 

voor het huishoudinkomen. De inkomsten van 16- en 17- jarigen worden vrijgelaten voor 

z over dit minder is dan twee maal de inkomstengrens van de AKW (Kinderbijslagwet). Het 

inkomen dat wordt ontvangen op grond van de Wajong wordt volledig vrijgelaten.

Tegenprestatie voor uitkering

De gemeente krijgt meer mogelijkheden om een tegenprestatie te vragen van mensen die 

een uitkering ontvangen.

Vakantieduur aangepast

Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal vier weken per jaar naar het buitenland.

Aangepast Minimabeleid

Vanaf 2012 is het gemeentelijk minimabeleid voor ouderen en mensen met een chronische 

zi ekte of een beperking, de langdurigheidstoeslag, de collectieve z orgverz ekering en 

andere voorzi eningen van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken alleen nog maar 

toegankelijk voor mensen met een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke 

bijstandsnorm.

Sinterklaasfeest in 
evenementenhal 
Groenendaal 

Veranderingen Wet werk 

en bijstand in 2012 

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 bouwwerkzaam heden heeft de projectontwikkelaar ont-

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

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

Sportparklaan

Tussen 23 en 25 november 2011 worden op de Sportparklaan twee vluchtheuvels ver-

vangen. De werkza amheden z orgen voor beperkte verkeershinder.

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan

Vanaf maandag 28 december 2011 wordt op de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan 

een proef genomen met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van 

de rijbaan van de Heemsteedse Dreef worden betonnen verkeersgeleiders geplaatst. 

  Werk aan de weg

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op z oek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezi n (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Drank- en horecavergunning

Op 17 november 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een 

drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan De 

Pasta Box, Raadhuisstraat 65 A.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07. 

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Waterpark 1 t/m 28 het aanpassen v an balkonhekken 2011.313

 ontv angen 4 nov ember 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Valkenburgerlaan 25 het kappen v an 2 populieren 2011.302

 ontv angen 3 nov ember 2011

Jacob v an Ruisdaellaan 17 het kappen v an een berk 2011.299

 ontv angen 31 oktober 2011

Dr. P.Cuyperslaan 2 het kappen v an een kastanjeboom 2011.306

 ontv angen 7 nov ember 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  24 nov ember 2011 v an maandag tot en met don-

derdag 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). 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 15 november  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Azalealaan 5 het plaatsen v an een dakopbouw, 2011.256

 bouwen kelder en uitbreiden begane grond 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 18 november  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Vijfherenstraat 60 het bouwen v an een steiger 2011.259

Herenweg 71 A5 het doorbreken v an een muur in een  2011.286

 appartement

Jan v an Goyenstraat 13 het plaatsen v an reclame 2011.298

César Francklaan 47 het plaatsen v an een dakkapel op het  2011.291

 v oorgev eldakvl ak

Koediefslaan 73 het plaatsen v an een lamellen wand en  2011.294

 WTW unit bij VMBO Haemstede Barger

Sportparklaan 8 het plaatsen v an een vi deotoren t.b.v .  2011.270

 hockeyclub MHC Alliance

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Lombokstraat 40 het plaatsen v an een dakopbouw en uitbreiden 2011.234 

 1e v erdieping  

Schielaan 29 het plaatsen v an een luifel bij de entree v an 2011.300 

 een woning

Omgevingsvergunning voor slopen

Herenweg 5 het v erwijderen v an asbest 2011.304

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 21 november 2011)

Binnenweg 141C het uitbreiden v an een winkelruimte 2010.215

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf  24 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.

Vergaderingen

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenlevi ng houdt een openbare v ergadering op dinsdag 29 novem-

ber 2011 om 20.00 uur in de Burgerzaal v an het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissiev ergadering 29 nov ember 2011

Spreekrecht burgers

Presentatie Wijzigingen Wet Werk en Bijstand 2012

Verlenen Budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2012-2013 

(A-stuk)

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopv ang 2012 gemeente Heemstede (A-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat v erder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare v ergadering op woensdag 30 november 

2011 om 20.00 uur in de Burgerzaal v an het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissiev ergadering 30 nov ember 2011

Spreekrecht burgers

Presentatie Halt

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente Heemstede 

(A-stuk)

Belastingv erordeningen 2012 (A-stuk)

Verordening openbaar water Heemstede (A-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur v an de VRK

Actiepuntenlijst

Wat v erder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare v ergadering op donderdag 1 december 

2011 om 20.00 uur in de Burgerzaal v an het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissiev ergadering 1 december 2011

Spreekrecht burgers

Resultaat haalbaarheidsonderzoeken en concept-realisatieov ereenkomst uitv aart-

centrum begraafplaats Herfstlaan (A-stuk)

Wijziging kapbeleid (A-stuk)

Ontwerp-welstandscriteria uitv aartcentrum begraafplaats Herfstlaan (B-stuk)

Plan v an Aanpak Duurzaamheidsnota 2012-2016 “Samenwerken en v erbinden” (B-stuk)

Vaststelling Bomenkaart (C-stuk)

Ov erzicht bouwprojecten 

Actiepuntenlijst

Wat v erder ter tafel komt

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie v oor bezwaarschriften houdt een v ergadering op donderdag 1 december 

2011 om 20.30 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing v an een v erzoek om vr ijstelling v an leerplicht

 - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen het afgewezen onderdeel (v erv anging riolering) v an het v ast- 

gestelde Programma en Ov erzicht v oorzieningen huisv esting onderwijs 2011

 - openbaar - Vervolg op pag. 4

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl
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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 on-

dertekend 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 beroep-

schrift 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 on-

dertekend en zijn 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.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken 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 van-

dalisme 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 af- 

stemmen 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.

Genoemd betreft een voorlopige agenda. De defi nitieve agenda zal op dinsdag vooraf-

gaand 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

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 

Vervolg vergaderingen Verkeersbesluit

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Beelenlaan 1 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner. 

    (verzonden 16 november 2011).

 

Het besluit ligt vanaf 24 november 2011 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 inge-

diend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.




