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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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•  Voorzie uw grijze rolemmer tijdig 
van de juiste sticker!

•  Werk aan de weg

•  Omgevingsvergunning

In deze HeemstedeNieuws:

Binnenkort start de gemeente Heemstede een (vervolg) onderzoek naar het energie-

verbruik. De gemeente Heemstede heeft TNS NIPO opdracht gegeven dit onderzoek uit te 

voeren. U kunt daarom telefonisch of schriftelijk benaderd worden om een enquête in te vullen. 

Vooraankondiging 
enquête energieverbruik 
inwoners

Wilt u meedoen? 

Zorg dat u uw verbruiksgegevens van de 

afgelopen twee jaar bij de hand hebt voor 

de beantwoording van de vragen. Iedereen 

die meedoet, maakt kans op een fi ets ter 

waarde van € 800!

Dit onderzoek is in 2008 voor het eerst uit-

gevoerd en wordt nu herhaald om te zien of 

er sindsdien minder energie is verbruikt. Zo 

kan bepaald worden of het beleid om ener-

gieverbruik terug te dringen succesvol is 

geweest. Daarnaast is de gemeente 

begonnen met het opstellen van nieuw 

duurzaamheidsbeleid voor de komende 

vier jaar. Het onderzoek dat nu wordt uit-

gevoerd zal ook hiervoor worden gebruikt.

vervolg op pag. 2
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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

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 bestel-

len van een rit tijdens de feestdagen. 

Tips over brandveiligheid 
tijdens feestdagen

Het risico op brand tijdens de feestmaand is groot door het gebruik van kerst-

versiering en vuurwerk. Maar ook onvoorzichtig gebruik van apparatuur is een belangrijke 

brandoorzaak. Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw woning te voorkomen. 

Daarvoor geeft de brandweer Kennermerland enkele tips die u thuis kunt toepassen.

Kerstboom 

Een ‘echte' kerstboom is erg brandbaar. 

Kies daarom bij voorkeur voor een kunst-

stof kerstboom  die niet makkelijk in brand 

gaat. Gebruikt u toch een ‘echte' kerst-

boom, koop dan een ‘verse’ boom en zet 

hem in een emmer water. Zo krijgen de 

naalden voldoende vocht. 

Omdat bomen zonder kluit aan de onderkant 

van de stam al ‘oud hout' hebben, moet u 

ongeveer drie centimeter van de stam af-

zagen voordat u de boom in een waterreser-

voir zet. Zaag de stam recht af; het afschuinen 

van de stam om hem beter in de houder te 

laten passen is nadelig voor de wateropname. 

Zorg ervoor dat er altijd minimaal vijf centimeter 

water in staat. Bij een boom met kluit is het 

belangrijk om te weten of de boom in een pot is 

gekweekt. Is dit niet het geval, dan geldt ook: 

afzagen en in het water zetten. 

Kerstverlichting binnen

Let erop dat alle lampjes van de kerstboom-

verlichting goed zijn vastgeschroefd en dat 

de draden niet zijn beschadigd, anders kun-

nen ze kortsluiting veroorzaken. Vervang 

kapotte lampjes van de kerstverlichting. Zo 

voorkomt u oververhitting van de overige 

lampjes. Dit probleem speelt niet bij LED 

verlichting. Doe de kerstverlichting uit als u 

naar bed gaat. Haal altijd de stekker uit het 

stopcontact. Zet de boom met elektrische 

verlichting niet te dicht bij de gordijnen.

Kerstverlichting buiten

Zorg bij buitenverlichting voor één dik elektrici-

teitssnoer. Buitenverlichting die direct door het 

elektriciteitsnet wordt gevoed (zonder transfor-

mator) moet worden beschermd tegen vuil en 

vocht. Gebruik kerstverlichting voor binnens-

huis nooit buiten. 
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Voorzie uw grijze rolemmer 

tijdig van de juiste sticker!

Volgende week ontvangt u als inwoner van Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2012. 

Net als in voorgaande jaren ontvangen gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe sticker 

bij deze afvalkalender. Het is de bedoeling dat u deze sticker direct plakt op het deksel van 

de grijze rolemmer. 

In 2012 moeten de grote rolemmers met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een roze 

sticker. De kleine rolemmer heeft een appelgroene sticker nodig. De stickers met barcode 

vormen een controlemiddel dat onder andere informatie geeft over het adres waartoe de 

rolemmer behoort.

In januari 2012 worden de aangeboden grijze 

rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 

voorzien van een geel waarschuwingslabel. 

Op dit label staat het verzoek om de sticker 

alsnog aan te brengen.

Vanaf maandag 30 januari 2012 worden 

alleen nog grijze rolemmers geleegd die 

voorzien zijn van een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de 

sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

telefoonnummer (0297) 381 717.

Rookmelders

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook Als u slaapt, ruikt u niets. U 

wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al 

snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt 

van levensbelang!

Brandweer Kennemerland wenst u 

veilige feestdagen!

Lanckhorstlaan- Zandvoortselaan

Op vrijdag 23 december 2011 vindt speciaal transport plaats van een grote boom van de 

Lanckhorstlaan naar de Zandvoortselaan. Het transport zorgt voor aanzienlijke 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

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Ooievaarlaan 18 het plaatsen van een dakkapel 2011.323

 op het zijgeveldakvlak

 ontvangen 27 november 2011

Leidsevaartweg 147 het plaatsen van een dakkapel 2011.325

 op het voordakvlak

 ontvangen 29 november 2011

Meerweg 51 het plaatsen van een dakkapel 2011.327

 op het zijgeveldakvlak

 ontvangen 4 december 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Camplaan 14 het plaatsen van een dakkapel 2011.326

 op het zijgeveldakvlak

 ontvangen 28 november 2011

 

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Snelliuslaan 16 het kappen van een prunus 2011.324

 ontvangen 29 november 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 15 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 9 december  2011)

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Overijssellaan 309 brandveilig gebruik i.v.m. uitbreiding van 2011.218

 20 naar 30 kindplaatsen

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 15 december 2011 van maandag tot en met donder-

dag 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 in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 26 januari 2012 

worden ingediend. Zie kader.

Omgevingsvergunning voor bouwen

Cruquiusweg 37C het wijzigen van reclame 2011.279

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 15 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 afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Drank- en horecavergunning

Op 6 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, i.v.m. 

nieuwe leidinggevenden, een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het 

horecabedrijf te verlenen aan SportPlaza Groenendaal Heemstede B.V., Sportparklaan 16.

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

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

Uittreksel bevolkings register (GBA)?

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 

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). 

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme 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 

afstemmen 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.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt 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-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

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.




