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Wecycle-actie na Sinterklaas

In deze uitgave:
- Alles weten over
borstvoeding?

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. Misschien pakt Sinterklaas
bij u op pakjesavond wel uit met
nieuw elektrisch speelgoed.
Bijvoorbeeld een nieuwe
spelcomputer of MP3speler. 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
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.

- Gezonken vaartuigen
- Omgevingsvergunningen

Gratis strooizout
afhalen bij
de milieustraat
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

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing
in uw straat aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden? Vooraf
zien dat er reclameborden of dakkapellen zijn gepland? Met de Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte
blijven van de laatste bekendmakingen. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/bekendmakingen.

Kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan
afgesloten op 8 en 9 december
In verband met asfalteringswerkzaamheden is het kruispunt
Heemsteedse Dreef - Camplaan
afgesloten voor doorgaand
autoverkeer in het weekend van
8 en 9 december. Tijdens deze
weekendafsluiting wordt doorgaand
verkeer omgeleid. De omleidings-

routes staan met borden aangegeven.
Het winkelcentrum RaadhuisstraatBinnenweg blijft goed bereikbaar.
Verkeer van en naar De GlipBennebroek-Hillegom wordt omgeleid
via de Sportparklaan-JavalaanCruquiusweg richting Heemsteedse
Dreef.

Inloopochtend burgemeester 7 december
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.
De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 december
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus
zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Wees voorbereid op Alles weten over borstvoeding?
winters weer en haal Het CJG Heemstede organiseert elke maand
een informatiebijeenkomst over borstvoeding in
strooizout in huis!
samenwerking met De Kraamvogel, het Ooievaarsnest

Door nu strooizout in huis te halen kunt u bij
gladheid uzelf en uw directe woonomgeving
direct van dienst zijn. De gemeente Heemstede
stelt voor haar inwoners per jaar per adres één
emmertje of zakje strooizout (gewicht circa 5 kg.)
beschikbaar. U kunt dit strooizout afhalen bij de
milieustraat van de Meerlanden aan de Cruquiusweg 47. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.
Lees meer over gladheidbestrijding in Heemstede
op www.heemstede.nl/wonen/leefbaarheid/
gladheidbestrijding.

Loket Heemstede is er
voor u!

en de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Aanstaande
vaders en moeders krijgen tijdens deze bijeenkomst
antwoord op allerlei vragen, zoals: Hoe start je de
borstvoeding op na de bevalling? Hoe combineer je
werken en borstvoeding geven? Hoe zie je dat je baby
honger heeft? Of hoe voorkom je problemen zoals
borstontsteking en hoe los je dit op? Daarnaast krijgen
ouders informatie over wat het consultatiebureau
en Centrum voor Jeugd en Gezin voor hen kan
betekenen. In de presentatie maken we gebruik van
filmpjes. De volgende informatiebijeenkomst is op
dinsdag 11 december van 19.30 tot 21.30 uur
bij het CJG Heemstede op de Lieven de Keylaan 7 te
Heemstede. Meld je per e-mail aan via info@senzpas.nl
of bel naar (088) 995 88 22.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wil je meer weten over deze informatiebijeenkomst
of heb je een andere vraag? Voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als
aanstaand ouder ben je van harte welkom.
Meer informatie en de openingstijden vind je op
www.cjgheemstede.nl.

Vaartuig Glipperzandvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een blauw
polyester vaartuig met houten rand en banken
aangetroffen in de Glipperzandvaart ter hoogte van
Patrijzenlaan 19. 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 19 december 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
kunt u contact opnemen met bureau Handhaving,
via het algemene telefoonnummer 14 023.

Gezonken vaartuigen Heemsteeds Kanaal
en Ringvaart
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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 langskomen. 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.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben de volgende
gezonken vaartuigen aangetroffen:
- Een grijs polyester vaartuig in het Heemsteeds Kanaal
ter hoogte van Mozartkade 14.
- Een wit polyester vaartuig met groene rand en twee
groene polyester banken in het Heemsteeds Kanaal
ter hoogte van Mozartkade 10.
- Een grijs / blauwe stalen vaartuig met houten
banken in het Heemsteeds Kanaal ter hoogte van
Mozartkade 1.
- Een blauw polyester vaartuig met witte binnenzijde
in het zijwater van de Ringvaart ter hoogte van Cort
van der Lindenlaan.
- Een wit polyester vaartuig met zwarte rubberen rand
rondom in het zijwater van de Ringvaart ter hoogte van
Cort van der Lindenlaan. Tevens is dit vaartuig met twee
stalen schakelkettingen vastgemaakt aan een boom. De
gemeente, eigenaar van de boom, staat dit niet toe.
De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het

college of de politie én er voor 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 eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen
tot en met 19 december 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. De eigenaar van het witte polyester vaartuig
met zwarte rubberen rand, dient tevens per direct de
schakelkettingen rondom de gemeentelijke boom te
verwijderen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Leidsevaart het wijzigen van de Geniebrug over de
Leidsevaart 2012.318
ontvangen 20 november 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Adriaan Pauwlaan 17 het kappen van een ceder
2012.320
ontvangen 21 november 2012
- Lijsterbeslaan 2 het kappen van een els 2012.321
ontvangen 21 november 2012
- Vechtlaan 16 het kappen van een plataan en
een beuk 2012.319
ontvangen 20 november 2012
- Leiduin het kappen van 2 eiken, 1 lijsterbes,
4 esdoorns 2012.322
ontvangen 22 november 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor het bouwen en
verstoren van een monument (verbouwen, slopen of
op andere wijze aantasten)
- Raadhuisplein 1 het verbouwen van de zolder
2012.323
ontvangen 22 november 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 6 december
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.

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

De onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn op 26 november 2012 ingetrokken:
- Jacob van Campenstraat 4, het plaatsen van een
dakopbouw Wabo 2012.296
- Jacob van Campenstraat 41, het plaatsen van een
dakopbouw Wabo 2012.304
- Jacob van Campenstraat 43, het plaatsen van een
dakopbouw Wabo 2012.293
- Jacob van Campenstraat 45, het plaatsen van een
dakopbouw Wabo 2012.294
- Jacob van Campenstraat 49, het plaatsen van een
dakopbouw Wabo 2012.295

Bovenstaande ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen zijn op verzoek omgezet naar een
vooroverleg. Voor aanvragen op basis van vooroverleg
geldt geen beslistermijn.

Ingetrokken omgevingsvergunningen
project ‘De Slottuin’

- Lombokstraat 3 het uitbreiden van de 1e verdieping
2012.307
ontvangen 9 november 2012
- Nijverheidsweg 27 het wijzigen van gevels en de
entree van het bedrijfspand 2012.287
ontvangen 24 oktober 2012

Omdat het project ‘De Slottuin’ op korte termijn
niet wordt gerealiseerd is verzocht de volgende
omgevingsvergunningen in te trekken:

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten
bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/
zienswijze kenbaar maken’.

- Ir. Lelylaan 8 en 10 het kappen van 11 bomen
WABO 2012.112
- Ir. Lelylaan 8 en 10 het bouwen van 30 eengezinswoningen, 65 appartementen, en een halfverdiepte
stallingsgarage (De Slottuin) WABO 2012.232

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan

Op 3 december 2012 is besloten op basis van
genoemde verzoeken de omgevingsvergunningen in
te trekken. Het vastgestelde bestemmingsplan voor
‘De Slottuin’ is nog steeds van kracht.
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken’.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen
met een termijn van 6 weken:
- Heemsteedse Dreef 122 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.305
ontvangen 7 november 2012
- Maaslaan 33 het uitbreiden van een woonhuis
en plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak
2012.302
ontvangen 2 november 2012
De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
- Heemsteedse Dreef 122 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.305
- Maaslaan 33 het uitbreiden van een woonhuis
en plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak
2012.302
De verzoeken liggen vanaf 6 december 2012
gedurende 4 weken 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 aan het Raadhuisplein 1.
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente
kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 30 november 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Willem Pijperlaan 2 het kappen van een lijsterbes
2012.313
- Rhododendronplein 16 het kappen van een berk
2012.311
- Alberdingk Thijmlaan 5 het kappen van een conifeer
en een hulst 2012.300
- Richard Holplein 3 het kappen van een denneboom
2012.288
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
6 december 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’.

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:

Bekendmaking Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van
Heemstede maakt het volgende bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college heeft een kennisgeving ontvangen op
grond van artikel 4 van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval van Theo Pouw BV. voor het

gebruik van een mobiele puinbreker op de locatie
Ingenieur Lelylaan (voormalige school) te Heemstede.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van
december 2012 gedurende 5 werkdagen.

Drank- en horecavergunning
Op 28 november 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten een dranken horecavergunning voor het uitoefenen van het

horecabedrijf te verlenen aan Stichting
De Hartekamp Groep, Herenweg 5 (ten behoeve
van het hoofdgebouw).

Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene en Juridische Zaken,
telefoon (023) 548 56 07.

Nieuwe verordening

Langdurigheidstoeslag Wwb en Toeslagenverordening Wwb
Bij besluit van 29 november 2012 heeft de raad de
‘Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag
Heemstede 2012’ en de ‘Gewijzigde
toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012’
vastgesteld.

De verordeningen treden met terugwerkende kracht
met ingang van 1 januari 2012 in werking. Tegelijkertijd
zijn de Toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012
en de Verordening Langdurigheidstoeslag Heemstede
2012 ingetrokken. Beide verordeningen bevatten een

overgangsbepaling. De verordeningen liggen
tot en met 27 februari 2012 ter inzage op het raadhuis.
De verordeningen zijn na de inwerkingtreding ook
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’.

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.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
punt
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
afschrift van het
besluit waarop
het geschil
van
deeen
gemeente
(023)
548 57
62
betrekking heeft, worden overlegd.

MELD

Losliggende stoeptegels?

weten?
Meld gevaar, schade op straat ofMeer
overlast
Neem
contact opvia
met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Beroep
Over
onderwerpen
waarover
geen beslissing
Geen
toegang
tot nog
internet?
Bel tijdens
openingstijden het meldnummer
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

MELDpunt

Vuil op straat?

Overlast

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

Inschrijven
voor Nieuwjaarsduik
Kapot
speeltoestel?

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

Sponsoren
die het evenement
Geen
toegang
tot internet? Bel tijdens openingstijden het
mogelijk maken zijn Gemeente Haarlem en de woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en
Elan Wonen.

Vanaf vandaag kan iedereen zich via de website www.
schalkwijkaanzee.nl inschrijven voor de duik bij “strandpaviljoen” De Molenplas in
Schalkwijk.

Overhangend groen?

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

Heemstede - Een agent is dinsdag in alle vroegte gewond geraakt
bij de aanhouding van een verwarde, agressieve man. De agenten
kregen rond half vijf de melding dat de 34-jarige Heemstedenaar
brand wilde stichten aan de Zandvoortselaan in Heemstede.
De politie en brandweer kwamen daarop ter plaatse om onderzoek te doen. De Heemstedenaar is hierop aangehouden voor
poging vanvan
brandstichting
waarbij een(023)
agent gewond
is geraakt.
meldnummer
de gemeente
548 57
62
De agent moest zich
in het ziekenhuis aan
zijn verwondingen laten behandelen.

MELD

De brandweer heeft
punt
metingen gedaan in
een woning aan de
Zandvoortselaan op de
aanwezigheid van gas,
de woning kon vrij snel
worden vrijgegeven.

Foto: Michel van Bergen.

Regio - op 1 januari 2013
vindt in de Molenplas de
eerste Haarlemse Nieuwjaarduik plaats.

MELDpunt
Man
wil brand stichten
Overlast

Overlast

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

