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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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•  OV-Taxi Zuid-Kennemerland/
IJmond

•  Vergunningvrij bouwen bij 
Rijksmonumenten

•  Exposities in het Raadhuis

In deze HeemstedeNieuws:

Van 7 december 2011 tot en met 31 maart 

2012 is in het bezoekerscentrum Groenen-

daal de tentoonstelling BOE! over (kinder)

boerderijdieren. Een aantal van deze die-

ren vertelt over zichzelf en het leven op de 

kinderboerderij. Natuurlijk kan er ook een 

kijkje genomen worden bij de echte dieren 

op de kinderboerderij. 

Als aanvulling op deze dierenpresentatie is 

voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs 

speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Informatie 

kan per e-mail worden aangevraagd via 

kinderboerderijheemstede@xs4all.nl

Half november 2011 hebben de gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s) van de gemeente Heemstede nieuwe handcomputers 

in gebruik genomen. Deze computers vervangen de papieren bonnenboekjes. 

Bij het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Zuid-Kennemerland werken de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort samen. De gemeenteraden van deze gemeenten organiseren op 

woensdag 21 december van 19.00 tot 21.00 uur een raadsmarkt voor inwoners en belangenorganisaties. Wilt u meer weten over 

plannen voor betere bereikbaarheid met auto, trein, bus of fi ets en hierover van gedachten wisselen? U wordt van harte uit-

genodigd op de raadsmarkt.

Tentoonstelling 

BOE! 
Nieuwe handcomputers voor handhavers

Raadsmarkt betere bereikbaarheid regio
Woensdag 21 december 19.00-21.00 uur

Efficiënter werken

De GOA’s kunnen nu met de handcomputer 

op straat digitaal een bon maken en uit-

draaien. Dat levert tijdwinst op. De bonnen 

hoeven niet meer handmatig verzameld en 

per post gestuurd te worden naar de dienst 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 

en het Openbaar Ministerie. Het digitale 

traject kost minder papier wat ook weer 

minder belasting voor het milieu betekent. 

Op de handcomputer kunnen de GOA’s ook 

hun meldingen over de openbare ruimte en 

foto’s opslaan en eventueel direct door-

zenden naar het gemeentelijke Meldpunt 

Overlast. In de nabije toekomst wordt de 

handcomputer ook ingezet voor de controle 

op het zogenaamde belparkeren, parkeer-

vergunningen en vaartuigen.

Gemeentelijke 

Opsporingsambtenaren

De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

(GOA’s) zijn de oren en ogen van de 

gemeente op straat. Ook zijn ze een 

belangrijke partner van de politie. De 

GOA's hebben opsporingsbevoegdheden 

voor een aantal bijzondere wetten, 

gemeentelijke verordeningen en delen van 

de Wegenverkeerswet. Denk bijvoorbeeld 

aan handhaving van het honden- en par-

keerbeleid en controles bij overtredingen 

op milieugebied. 

Het aantal weggebruikers en treinreizigers 

is de afgelopen twintig jaar fors gestegen. 

De (nieuwe) infrastructuur en het open-

baar vervoer zijn onvoldoende mee-

gegroeid. De knelpunten in de regio zijn 

bekend: routes naar de kust, de drukte op 

doorgaande wegen door Heemstede, 

zoals Zandvoortselaan, Herenweg en 

Dreef, de spitsdrukte in de treinen naar 

Amsterdam, de passage door Halfweg, het 

doorgaande verkeer door Vogelenzang, 

congestie op de A9, de matige door-

stroming van het OV door de Haarlemse 

binnenstad en bij het station. 

Verbeteringen

Om te voorkomen dat de mobiliteit de 

komende jaren verder verslechtert, hebben 

de gemeenteraden in de regio in maart/april 

2011 een regionale visie op verbetering van 

de mobiliteit vastgesteld. 

vervolg op pag. 2
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Makkelijk

bestellen

hulpmiddelen

kunnen mee

iedere dag 

van 6.00

tot 24.00

van deur..
..tOt deur

ZONES

Makkelijk

ZONES

OV taxi
Makkelijk VERVOER van deur tOt deur

kijk vOOr alle infOrmatie in de fOlder Of Op www.biOsgrOep.nl

Bestellen van een rit
 • Minimaal één uur van tevoren

 • Bel 0900 8684 of

 • Internet: www.biosgroep.nl

Geef door:
 • Uw naam

 • Uw OV-Taxipasnummer

 • Adres waar u opgehaald wilt worden

 • Adres waar u heen wilt

 • Hoe laat u opgehaald wilt worden

 • Hoe laat u op de plaats van  

bestemming moet zijn

 • Of u naar een bijzondere  

gebeurtenis gaat

 • Of u gebruik maakt van hulpmiddelen

 • Met hoeveel personen u reist

Reizigerstarieven Wmo-tarief Wmo-tarief 
meereizenden

OV-taxi 
reductietarief 

OV-taxi tarief

1 zone 3 0,70 3 1,00 3 1,00 3 1,50

2 zones 3 1,00 3 2,00 3 2,00 3 3,00

3 zones 3 1,50 3 3,00 3 4,00 3 6,00

4 zones 3 1,80 3 4,00 3 6,00 3 9,00

5 zones 3 2,00 3 5,00 3 8,00 3 12,00

6 zones 3 2,50 3 6,00 3 10,00 3 15,00

Elke volgende zone 3 7,50 3 7,50 3 7,50 3 7,50

 

Tarieven

Bij de OV-Taxi is er sprake van het zogenaamde deur tot deurvervoer. Dit betekent dat u 

comfortabel wordt vervoerd van huis naar bijvoorbeeld het theater. Als reiziger moet u er 

wel rekening mee houden dat het voertuig een kwartier eerder of later dan het afgesproken 

tijdstip kan aankomen. Ook kan het voorkomen dat u samen met andere passagiers reist. 

Dit kan betekenen dat er niet altijd de kortste en snelste route naar uw bestemming wordt 

genomen. Uiteraard betaalt u slechts voor de zones van vertrek- en aankomstpunt en niet 

voor zones die vanwege het omrijden worden aangedaan. Strippenkaarten en OV-chipcards 

zijn in de OV-Taxi niet geldig. 

De OV-Taxi rijdt zeven dagen per week 

tussen 06.00 en 24.00 uur.

Hoe kunt u een rit bestellen?

Bestel uw rit zo tijdig mogelijk, maar uiter-

lijk één uur van tevoren

Bel 0900 8684 (€ 0,10/min.) of

Reserveer via internet: www.biosgroep.nl

Bent u doof of slechthorend? Dan kunt u ook 

reserveren via de teksttelefoon (010) 280 81 92.

Aanvragen Wmo-indicatie OV-Taxi

Als u moeilijk of geen gebruik kunt maken 

van het reguliere openbaar vervoer dan kunt 

u bij de gemeente een Wmo-indicatie aan-

vragen, waarmee u een OV-Taxipas kunt 

krijgen. Met deze pas kunt u en één mee-

reizende persoon tegen het lagere Wmo-

tarief (maximaal 6 zones) reizen. Uiteraard 

kunnen uw persoonlijke hulpmiddelen, zoals rollator, rolstoel of scootmobiel mee.  

Voor het aanvragen van een Wmo-indicatie OV-Taxi kunt u contact opnemen met 

de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken, via het telefoon-

nummer (023) 548 58 68. 

Met ingang van 1 januari 2012 is geen vergunning meer nodig voor onderhoud aan een 

rijksmonument en voor wijzigingen aan onderdelen die geen monumentale waarde hebben.

Het gaat om de volgende vergunningvrije activiteiten:

1. Gewoon onderhoud aan rijksmonumenten.

  Dit geldt voor kleinschalige onderhoudswerkzaamheden waar de materiaalsoort, kleur, 

vorm, detaillering en profi lering niet anders worden. U behoudt wat er is.

2. Een aantal wijzigingen aan rijksmonumenten. 

  Dit geldt voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarbij geen 

hak- en breekwerk in het casco nodig is.

3.  Bouwen in, aan, op of bij een rijksmonument (geldt ook voor provinciaal-  of gemeentelijk 

monument).

  Het gaat hier om bouwactiviteiten in, aan of op onderdelen van een monument zonder 

monumentale waarde, maar die wel deel uitmaken van het beschermde monument. Te 

denken valt aan tuinmeubels, schuttingen, keermuren en dergelijke.

Publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nadere uitleg over deze vergunningvrije activiteiten kunt u vinden in de publicatie 

“Vergunningvrij, informatie voor professionals” van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl.

Neem contact op met de gemeente

Wij raden u aan om bij twijfel contact op te nemen met de afdeling bouw- en woningtoezicht. 

Zij zijn te bereiken onder het algemene telefoonnummer: 14 023

Sinds 1 januari 2011 verzorgt de Bios-groep de OV-Taxi in de regio Zuid-

Kennemerland/IJmond. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is deze vorm van 

openbaar vervoer door iedereen te gebruiken. Wellicht is de OV-Taxi ook iets voor u?

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/
IJmond makkelijk van deur 
tot deur ook iets voor u?

Vergunningvrij bouwen 

bij Rijksmonumenten

vervolg van pag. 1

Belangrijkste punten hieruit zijn: een vol-

waardig netwerk van ringwegen rond de 

regio (hieronder valt de Weg Bezuiden 

Bennebroek), een volwaardige ringweg 

voor de auto rond Haarlem en hoogwaardig 

openbaar vervoer in de regio. 

Een volgende stap is het verder uitwerken 

van de visie in concrete plannen. Begin 2012 

zullen de gemeenteraden in de regio naar 

verwachting hierover besluiten. Voorafgaand 

hieraan organiseren de gemeenteraden van 

de betrokken gemeenten een raadsmarkt. 

Daar zal informatie over de ontwikkelingen 

rond de genoemde visie worden gegeven, 

toegespitst op de besluiten die begin 2012 

aan de raden worden voorgelegd. Verder is 

de raadsmarkt een gelegenheid tot gedach-

tewisseling tussen raadsleden onderling en 

tussen raadsleden en betrokken organisa-

ties en burgers. 

Locatie & aanmelden 

De raadsmarkt vindt van 19.00 tot 21.00 

uur plaats in NH-hotel Zandvoort, Burg. 

van Alphenstraat 63 in Zandvoort.

Voor deelname aan de raadsmarkt kunt u 

zich aanmelden bij de griffie van uw 

gemeente. Voor Heemstede is dat: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

OV-Taxi tijdens de feestdagen

1e en 2de Kerstdag

Tot donderdag 22 december 20.00 uur kunt u een rit bestellen voor de Kerstdagen. 

Tijdens de Kerstdagen gelden de gewone tijden.

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag

Op Oudejaarsavond wordt er gereden tot 20.00 uur. De volgende dag, 1 januari 2012, 

wordt er vanaf 08.00 uur ’s morgens weer gereden. 

Houd u hier rekening mee met het bestellen van een rit tijdens de feestdagen. 

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Centrale hal 

Expositie van Co Hoogendijk 

Van 1 december 2011 t/m 31 januari 2012 is in de centrale hal van het raadhuis van 

Heemstede een expositie te zien met werk van Co Hoogendijk. 

Van geboorte is Co een Haarlemmer en gehecht aan Haarlem. Vandaar zijn interesse voor 

historische gebouwen. Vooral de Grote Kerk op de Grote Markt heeft zijn hart gestolen. 

Naast een schilderij van de Grote Markt zijn schilderijen te zien van de Melkbrug, de Kleine 

Houtstraat en De Waag aan het Spaarne. Naast de voorliefde voor Haarlem is de kunste-

naar ook te vinden in Frankrijk. Vooral de historische plaatsjes in Frankrijk hebben zijn aan-

dacht. Tijdens de expositie zijn schilderijen te zien van oude historische gevels. 

Expositie van Phien Sieburgh

In de maand december 2011 is een expositie van 

handgemaakte kerstballen in de vitrine te zien. De 

kunstenares Phien Sieburgh maakt van iedere 

handgeblazen bal een uniek kunstwerkje. De 

gebruikte kralen komen overal vandaan, van 

Amerika tot Japan. Geen kerstbal is hetzelfde.

Expositie van Rosita van Wingerden en Sytske van Gilse

Gezien de vele positieve berichten zijn de unieke sieraden en objecten naar ontwerp (o.a. zil-

ver en goud) van de beeldend kunstenaar Rosita van Wingerden nog te zien in de vitrines in 

de centrale hal van het Raadhuis in Heemstede.

Zij legt veel liefde voor het oude ambacht in haar werk. Humor is een belangrijke factor in 

haar ontwerpen. Soms maakt zij daarbij ook gebruik van edelstenen, hout of kunststoffen. 

Zij werkt ook in opdracht, vindt het een uitdaging om de ideeën en emoties van anderen in 

bijzondere sieraden of objecten om te zetten. Kijk voor meer ontwerpen ook eens op: 

www.rositavanwingerden.nl. 

Naast de sieraden van Rosita zijn in de vitrine nog twee droge naald etsen van de hand van 

de kunstenares Sytske van Gilse te bewonderen. Meer werk van deze kunstenaar kunt u 

zien op www.sytskevangilse.com.

Burgerzaal

Expositie 100 jaar Heemsteedse brandweer

Gedurende de maand december 2011/begin januari 2012 is een expositie met foto’s te zien 

van de Heemsteedse brandweer. Deze expositie is tot stand gekomen in het kader van 100 

jaar Heemsteedse brandweer.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom de exposities te komen 

bewonderen. 

Exposities in het 
Raadhuis te Heemstede

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

Vergaderingen

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 15 december 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen een besluit inzake een WOB-verzoek

 - openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning Heemsteedse Dreef 136

        - openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om hulp in de huishouding

 - niet openbaar - 

Bovenstaande 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.

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 15 december 2011 

om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.

Op de agenda

Lancering van de nieuwe website van de gemeente Heemstede

Vaststellen agenda raadsvergadering 

Vragenuur

Bespreekpunten

Raadsvoorstel resultaat haalbaarheidsonderzoek en concept-realisatieovereenkomst 

uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan 

Wijziging kapbeleid

Verlenging voor onbepaalde tijd van de overeenkomst ter zake geïntegreerde welstands-

en monumentenadvisering tussen de stichting WZNH en de gemeente Heemstede 

inclusief verlenging van de benoemingstermijn van de leden van de Adviescommissie 

voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede

Benoeming intern lid rekenkamercommissie 

Hamerpunten

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg

Nota Jeugd en Onderwijs

Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling

Aanvullende afspraken met College Hageveld 

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 gemeente Heemstede

Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede voor 2012 en 2013

Belastingverordeningen 2012

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente Heemstede

Overige punten

Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 

Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. 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 

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 21 het wijzigen van een pui 2011.320

 ontvangen 24 november 2011

Brederolaan 9 het vergroten van een dakkapel op het 

 voorgeveldakvlak

 ontvangen 18 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en  afwijken bestemmingsplan

Dr. Droogplein 1 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.322

 ontvangen 28 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Ir. Lelylaan 8-10 het kappen van 107 bomen 2011.319

 ontvangen 21 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Händellaan 2a brandveilig gebruik van dagziekenhuis 2011.318

 Spaarne Ziekenhuis

 ontvangen 24 november 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  8 december 2011 van maandag tot en met don-

derdag 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). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 29 november 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen, verstoren van een monument (verbouwen, 

slopen of op andere wijze aantasten) en slopen

Raadhuisstraat 22 A / 24 A ver-/nieuwbouw appartementen KPN-gebouw 2011.004

Omgevingsvergunning voor kappen 

Glipper Dreef 199 het kappen van 2 eiken, 1 abeel, 1 els 2011.309

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Herenweg 92 het wijzigen van kantoorruimten in rouwkamers 2011.189

Timorstraat 31 het uitbreiden van een woonhuis 2011.252

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (verzonden 1 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Cruquiusweg 37B het plaatsen van 3 vlaggenmasten 2011.249

Omdat de uiterste beslistermijn is overschreden is de vergunning van rechtswege verleend. 

Dit betekent dat de vergunning is verleend zonder dat een afweging heeft kunnen plaatsvin-

den. De vergunning treedt in werking na afl oop van de termijn voor het indienen van een 

bezwaarschrift. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 2 december 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen 

Jacob van Ruisdaellaan 17 het kappen van een berk 2011.299

Dr. P. Cuyperslaan 2 het kappen van een kastanjeboom 2011.306

Lorentzlaan 52 het kappen van een wilg 2011.314

W. Denijslaan 21 het kappen van een berk 2011.295

Omgevingsvergunning voor bouwen

Hendrik de Keyserlaan 12 het vergroten van een dakkapel 2011.307

 op het zijgeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Chopinlaan 23 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.237

Omgevingsvergunning voor het aanleggen 

Herenweg 126 een pad verleggen zodat het minder stijl  2011.288

 loopt i.v.m. rolstoelgebruikers

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Von Brucken Focklaan 2 het wijzigen van een administratieruimte 2011.198

 naar een kinderopvang 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  8 december 2011 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 afde-

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

bezwaar maken. Zie kader.

Herenweg, tussen Eykmanlaan en Koediefslaan

Tot en met 9 december 2011 worden nieuwe bomen aangeplant op de Herenweg tussen 

Eykmanlaan en Koediefslaan. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan

Op de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan wordt een proef genomen met maatregelen 

om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de rijbaan van de Heemsteedse 

Dreef zijn betonnen verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt ongeveer 4 maanden.

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 ont-

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

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

  Werk aan de weg
Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek 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 Gezin (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
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Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio

Bij besluit van 21 oktober 2010 heeft de raad de toestemming gegeven tot het aangaan van 

de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Het Algemeen 

Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de Gemeenschappelijke Regeling op 

21 november 2011 vastgesteld. De Gemeenschappelijke Regeling treedt met terugwerkende 

kracht in werking op 1 november 2011. Tegelijkertijd is de oude Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Kennemerland vervallen. 

De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ligt gedurende 12 weken ter inzage op het 

gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 

“Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “regelingen en verordeningen”.

Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

Verkeersbesluit

Uitschrijvingen GBA

Op woensdag 14 december 2011 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in 

de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bus-

haltes en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen 

aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 

Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) is het verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en 

tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren 

(voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 14 december 2011 alle fi etskettingen en andere zaken ver-

wijderd die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boom-

beschermingsbeugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 

terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer 14 023.

Prinsenlaan en omgeving

De Prinsenlaan, Kadijk, Talmastraat en de Prinsessenhof, voor zover deze binnen de 

bebouwde kom liggen, worden ingericht als 30 km/zone met een parkeerverbodzone op het 

deel van de Prinsenlaan en Prinsessenhof. Hierbij worden de voorrangskruispunten 

Prinsenlaan-Kadijk en Prinsenlaan-Floradreef conform het duurzaam veilig principe her-

ingericht tot gelijkwaardige kruispunten.

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 7 december 2011 6 weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij 

burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de 

artikelen 8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te 

worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

- naam en adres indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als een belangheb-

bende die een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting van de uitkomst van de 

bezwaarschriftenprocedure, schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om voorlopige voorziening 

kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend indien 

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

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 on-

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgege-

vens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat in-

geschreven. 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 29-11-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

C.E. Empleo, geboren 03-04-1985, Laan van Bloemenhove 6 

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 persoon 

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

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

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).

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 onder-

tekend 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 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 stukken 

zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 




