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Gewijzigd plan voor Havendreef
Eind 2010 werden de plannen voor de
ontwikkeling van het bedrijventerrein
‘Havendreef’ bekend gemaakt. Mede naar
aanleiding van de inspraakreacties en de
gewijzigde marktomstandigheden heeft de
projectontwikkelaar Havendreef BV gewerkt
aan een nieuw plan. Havendreef BV heeft nu
een voorlopig stedenbouwkundig plan aan de
gemeente gepresenteerd.

Het plan gaat uit van 61 eengezinswoningen en
15 appartementen, een horecavoorziening en
een plek voor de nu al in het gebied aanwezige
dierenspeciaalzaak Heems. Het college van B&W heeft
in de vergadering van 4 december 2012 vertrouwen in
het nu voorliggende plan uitgesproken. U leest meer
over het plan en dit besluit op www.heemstede.nl/
Plannen-en-Projecten/bouwplan-Havendreef.
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Bestel uw OV-Taxi
voor kerst op tijd
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

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de
juiste sticker!
Volgende week ontvangt u als inwoner van Heemstede
de nieuwe afvalkalender voor 2013. 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 2013 moeten de
grote rolemmers met een inhoud van 240 liter voorzien
zijn van een rode sticker. De kleine rolemmer heeft een
blauwe sticker nodig. De stickers met barcode vormen
een controlemiddel dat onder andere informatie geeft
over het adres waartoe de rolemmer behoort.
In januari 2013 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
28 januari 2013
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.

Kinderboerderij ’t Molentje behaalt landelijk
keurmerk
Op donderdag 6
december werd tijdens
een medewerkersbijeenkomst het
landelijk Keurmerk
Kinderboerderijen
uitgereikt aan kinderboerderij ’t Molentje.
Volgens de Stichting
Kinderboerderijen
Nederland (SKBN) verdient de Heemsteedse kinderboerderij deze erkenning omdat ze voldoet aan de eisen

voor een veilige en verantwoorde plek voor bezoekers, de
dieren en de medewerkers.
Het keurmerk Kinderboerderij is door de SKBN opgesteld
in samenwerking het Ministerie van EL&I, de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit, de Gezondheidsdienst voor
Dieren, Universiteit Utrecht / Faculteit Diergeneeskunde,
GGD Nederland en HAS Kennistransfer in Den Bosch.
Het behalen van het keurmerk was aanleiding voor
banketbakker Tummers een taart ter beschikking te stellen
voor allen die een bijdrage hebben geleverd aan het
behalen van dit resultaat.

Kaarsenautomaat op Aangepaste tijden BIOS-groep
Algemene
De tijden van de OV-Taxi (Openbaar Vervoer-Taxi) in
deze regio (Zuid-Kennemerland-IJmond) uitgevoerd
Begraafplaats
door de BIOS-Groep zijn rond de feestdagen
aangepast. Wilt u voor de kerstdagen een taxi boeken
Heemstede
dan kunt u dit tot vrijdag 21 december 22.00 uur
doen. Op de kerstdagen zelf gelden de reguliere
openingstijden. Op oudejaarsavond rijdt de BIOSgroep tot 20.00 uur. Op 1 januari vanaf 08.00 uur.

Steunpunt vrijwilligerswerk

Bezoekers van de Algemene Begraafplaats aan de
Herfstlaan in Heemstede kunnen voortaan gebruik
maken van een kaarsenautomaat. Bezoekers kunnen
zelf via deze automaat grafkaarsen uitzoeken en
aanschaffen en hoeven hiervoor niet naar het
begraafplaatspersoneel. De kaarsenautomaat Candle
Mate is ontwikkeld door het Heemsteedse bedrijf
Memorial Design.

Loket Heemstede is er
voor u!

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
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 informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de
woning Bosboom Toussaintlaan 37 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de
bewoner.
(verzonden: 7 december 2012).
Het besluit ligt vanaf 13 december 2012 zes weken ter
inzage.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
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 te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening moeten griffierechten
worden betaald.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
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.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende persoon met
onbekende bestemming uit te schrijven:

- J. Prinsen, geboren 19-11-1975, Sportparklaan 35
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.

Drank- en horecavergunning
Op 5 december 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten een dranken horecavergunning voor het uitoefenen van
het horecabedrijf te verlenen aan Grut & Groot,
Raadhuisstraat 62.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene en Juridische
Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Starten uitgebreide procedure voor
brandveilig gebruik

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Van der Horstlaan 68 het maken van een trapgat
2012.330
ontvangen 4 december 2012
- Zandvoortselaan 84A 15 het plaatsen van een
bloembak bij een woongebouw 2012.324
ontvangen 26 november 2012

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te
verlenen:
- Glipper Dreef 209 brandveiliggebruik voor
‘verzorgingshuis zware zorg’ voor het gebouwdeel
‘De Laurier’ onderdeel van zorglocatie Bosbeek
2011.293

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Glipperweg 9 het kappen van een eik 2012.325
ontvangen 29 november 2012
- Rijnlaan 87 het kappen van 4 coniferen 2012.326
ontvangen 28 november 2012
- Hugo de Grootlaan 10 het kappen van een prunus en
een Japanse kers 2012.327
ontvangen 30 november 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 13
december 2012 gedurende 6 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.
Neem voor meer informatie over het verzoek
contact op met M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 7 december 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Van der Horstlaan 68 het maken van een trapgat
2012.330

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 13
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.

Omgevingsvergunning voor kappen
- Vechtlaan 16 het kappen van een plataan en een
beuk 2012.319
- Adriaan Pauwlaan 17 het kappen van een ceder
2012.320
- Bernard Zweerslaan 75 het kappen van een conifeer
2012.316
- Glipperweg 9 het kappen van een kastanje en een
beuk 2012.315
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Heemsteedse Dreef 59 het maken van een aanbouw
met een zwembad 2012.298
- Jan P. Strijboslaan 9 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.238
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Zandvoortselaan 139 het verbouwen van een
kantoor tot restaurant 2012.209
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
13 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’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op woensdag 19 december
a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 19 december 2012
- Vragenuur
Bespreekpunten:
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’

Hamerpunten:
- Verlenen budgetsubsidie 2013-2014 aan de stichting
Kontext
- Budgetsubsidie Stichting CASCA 2013 t/m 2014
- Verordening maatschappelijke ondersteuning
- Belastingverordeningen 2013
- Herziening Algemene Plaatselijke Verordening

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) 54 85 46,
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 20 december 2012 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur
20.30 uur

bezwaar tegen de weigering van
subsidie 2013 - openbaar bezwaar tegen de intrekking en
terugvordering van een uitkering
op grond van de Wet werk en bijstand
- niet openbaar -

21.00 uur

bezwaar tegen de intrekking en
terugvordering van een uitkering op
grond van de Wet werk en bijstand
- niet openbaar -

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie,
telefoon (023) 548 56 07.

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website

24 uur per dag, 7 dagen per week,
365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Raadsbesluiten 29 november 2012
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.
De raad heeft het volgende besluit unaniem en zonder
beraadslaging vastgesteld.

Gewijzigde verordeningen Wet werk en
bijstand 2012

de gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag
Heemstede 2012.

De raad besluit: vast te stellen de Gewijzigde
toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012 en

MELDpunt

Losliggende
stoeptegels?
Nieuw
beleid tuinkisten
en overkappingen

Overlast

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

Bij besluit van 4 december 2012 heeft het college
woningen vastgesteld. Het beleid treedt met ingang
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.
nieuw beleid voor omgevingsvergunningen voor
van 20 december 2012 in werking.
overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.
het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve
Het beleid ligt tot en met 6 maart 2013 ter
Geen
toegang
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openingstijden
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op het gemeentehuis.het
Het beleid
is na de

Wijziging CAR-UWO
Vuil op straat?

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de

MELDpunt
gemeente.
Met ingang van 1 januari 2013 wijzigen in de eerste
plaats twee artikelen over de zorgverzekering van
ambtenaren. Daarnaast wijzigen drie artikelen, die
verband houden met de aanstelling in algemene
dienst van alle medewerkers van de gemeente. De

Overlast

wijzigingen liggen tot en met 6 maart 2013 ter inzage
op het gemeentehuis. De wijzigingen in de CAR-UWO
zijn na inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

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

Handhavingsactie gezonken vaartuig Glipperzandvaart
Een witte, stalen vaartuig met kajuit in de
Glipperzandvaart ter hoogte van Patrijzenlaan 3 is
vanwege de gezonken staat in opdracht van het
college gelicht.

Kapot speeltoestel?

Het vaartuig wordt tot en met 16 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 kan contact worden opgenomen

met bureau
Handhaving, via het algemene
MELD
punt
telefoonnummer 14 023.
Overlast

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

Geen toegangmaken
tot internet?of
Beluw
tijdens
openingstijden het meldnummer
van de gemeente
Bezwaar
mening/zienswijze
kenbaar
maken(023) 548 57 62
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.

MELD

weten?
Overhangend groen?Meer
Neem contact op met de gemeente,

Meld gevaar, schade op straat oftelefoon
overlast
via
14 023 of
e-mail: gemeente@heemstede.nl.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Beroep
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
punt
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.
van
de gemeente
(023) 548 57 62

U kunt,
als u belanghebbendehet
bent,meldnummer
op grond van
isGeen
genomen
kunt u in dietot
gevallen
waar dit isBel tijdens
toegang
internet?
openingstijden
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

Straatverlichting defect?

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

MELDpunt

Harde muziek op ongewone tijden?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via

Overlast

