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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 (023) 548 58 68.
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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www.heemstede.nl 
vernieuwd! 

Op 15 december, tijdens de raadsver-

gadering, is deze nieuwe gemeentelijke 

site feestelijk gelanceerd. De nieuwe 

website is afgestemd op de landelijke 

webrichtlijnen voor een goede toe-

gankelijkheid en is gekoppeld aan alle 

gemeentegerelateerde websites en

social media. De site heeft verder een 

nieuwe vormgeving en navigatiestructuur 

en een sterk verbeterde zoekmachine

Gewijzigde openings-

tijden Raadhuis

•  Nieuwjaarsreceptie gemeente 
Heemstede

• HeemstedeNieuws in een nieuw  
 jasje

• Kerstsamenzang in

 Raadhuisstraat

In deze HeemstedeNieuws:

Wat is er nieuw?

De vormgeving is in lijn met de vernieuwde 

huisstijl zodat de gemeente ook in haar 

online communicatie samenhang en her-

kenbaarheid heeft. Het nieuwe logo is een 

moderne transformatie van het wapen dat 

past in deze tijd. Naast de website zijn ook 

de nieuwe gemeentegids en de begrotings-

krant al in de vernieuwde huisstijl vorm-

gegeven. En vanaf volgende week onze 

huis-aan-huisuitgave “HeemstedeNieuws” 

(op de achterzijde van De Heemsteder).

De informatie wordt aangeboden volgens 

de logica van de burger, met een verbeterde 

navigatie op basis van een thematische in-

deling. Voor de grote projecten die spelen 

binnen Heemstede, zijn er project-

pagina’s beschikbaar waarin per project de 

actuele stand van zaken en gerelateerde 

documenten en foto’s zijn opgenomen. 

De site is gebouwd op basis van ‘open 

source’. Dit is gratis software waarbij ont-

wikkelde functionaliteit vrij gedeeld en her-

gebruikt kan worden (door open source 

communities).

Werkt alles?

De gemeente heeft de teksten, links en 

functionaliteiten zo goed mogelijk getest. 

Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als u 

eventuele fouten aan ons doorgeeft via 

communicatie@heemstede.nl. Dan kun-

nen wij deze direct herstellen. Bij voorbaat 

hartelijk dank hiervoor.

De website is afgestemd op de landelijke 

webrichtlijnen voor een goede toeganke-

lijkheid. Hierdoor kan de website door 

iedereen goed gelezen en gebruikt worden, 

ook door mensen die slechtziend, blind of 

doof zijn.

Daarnaast is de site een portal voor alle 

websites waar de gemeente mee te maken 

heeft, zoals van het IASZ (sociale zaken), 

GBKZ (belastingen), De Meerlanden, Het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) etc. 

Met de (Google) zoekmachine, kan in al 

deze sites tegelijk gezocht worden.Ook is 

er een koppeling met de verschillende so-

cial media van de gemeente (Twitter, 

Facebook, LinkedIn e.d.).

Op vrijdag 30 december is het raadhuis 

open tot 13.00 uur. Ook via het algemene 

telefoonnummer 14 023 zijn wij die dag tot 

13.00 uur bereikbaar. Op maandag 2 januari 

zijn wij vanaf 10.00 uur geopend. 

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

vervangt op 28 en 29 december 2011 de 

huidige systemen.

Omdat wij bij het aanvragen en uitreiken 

van rijbewijzen direct contact hebben met 

de systemen van de RDW, kunt u op deze 

twee dagen GEEN rijbewijzen aanvragen 

en afhalen.

De planning van de RDW is nog een voor-

lopige, dus mogelijk verandert het nog. 

Neemt u daarom vooraf contact met ons 

op: (023) 548 58 68.

Geen rijbewijs aanvragen of afhalen op 28 en 29 december 2011
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HeemstedeNieuws

Nieuwjaarsreceptie

Gemeente Heemstede
9 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 

We nodigen alle inwoners van Heemstede uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 

9 januari vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal 

van het raadhuis. Voor muziek en een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. Dé 

gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit te wisselen en om in een feestelijke sfeer 

nieuwe contacten te leggen. 

U bent van harte welkom!

 Kerstsamenzang 

 in Raadhuisstraat 
 Het is inmiddels een traditie in Heemstede: kerstliedjes mee-

zingen met de Teisterband, onder leiding van Bert Steinman. 

Op zaterdag 24 december om precies 23.45 uur is het weer zover. 

De kerstzang vindt plaats in de Raadhuisstraat, ter hoogte van Chocolaterie Van Dam. 

De gemeente Heemstede biedt u glühwein aan en Chocolaterie Van Dam zorgt voor 

warme chocolademelk. Er worden tekstboekjes uitgedeeld, zodat iedereen mee kan 

zingen!

Vier tips voor het veilig afsteken van vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling belanden ieder jaar weer feestvierders op de eerste hulp van het 

ziekenhuis. De helft van die mensen stond alleen maar toe te kijken! Wees dus alert bij het 

afsteken van en het kijken naar vuurwerk. Houd voldoende afstand! En koop alleen vuur-

werk bij Nederlandse, erkende vuurwerkverkooppunten. Legaal vuurwerk (met Nederlandse 

gebruiksaanwijzing) kunt u kopen op 29, 30 en 31 december 2011.

Veiligheidstips

• lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing 

•  bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek 

• draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid 

• stop vuurwerk nooit in je zakken 

• steek vuurwerk af op een dusdanige wijze/plek dat niemand wordt geraakt 

• gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril

• zet vuurpijlen in een fl es die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand 

• ga na het aansteken direct zes fl inke stappen naar achteren 

Vuur op openbare weg tijdens jaarwisseling niet toegestaan

Met het oog op de openbare orde en veiligheid is er tijdens de jaarwisseling geen vuur op 

de openbare weg toegestaan. Dit betekent een verbod op vreugdevuren, vuren in olie-

drums, vuurkorven en alle andere vormen van open vuur voor heel Heemstede. 

De veiligheidsrisico’s zijn te groot. De politie en de gemeente zullen er dan ook strikt op 

toezien dat er geen vuur op de openbare weg wordt ontstoken. Er wordt dan ook alles aan 

gedaan om te voorkomen dat materialen worden verzameld waarmee je brand kunt stichten.

    

Verboden ‘wensballonnen’ op te laten

Door de brandweer in Nederland zijn incidenten gemeld met zogenoemde wensballonnen. 

Deze wensballonnen zijn onder verschillende namen bekend, maar kenmerkend is dat zij 

met open vuur worden opgelaten en zonder enige controle op de wind wegdrijven. Het is 

onmogelijk te vermijden dat ze op rieten daken, in natuurgebieden of anderszins onwense-

lijke plaatsen landen. Daarom is het verboden dit soort ballonnen op te laten.

Containers met bouwafval die niet-afsluitbaar zijn, schaftketen en 

mobiele toiletunits voor kerst verwijderen van openbare weg

Dit verbod geldt van 25 december tot 2 januari 2012. Containers, schaftketen en mobiele 

toiletunits die niet verwijderd zijn, kunnen door de gemeente verwijderd worden. De kosten 

hiervan worden verhaald op de eigenaar. Degenen die de containers op het eigen erf heb-

ben staan wordt geadviseerd om dit rond oudjaar af te sluiten of af te dekken. Daarnaast is 

het verstandig om alle vuilnis en losse brandbare materialen en voorwerpen op het eigen 

erf weg te nemen. 

Doe uzelf een schone straat cadeau 

Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel troep. Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk 

korte lontjes, verpakkingen en lege fl essen zijn niet te voorkomen. Maar opruimen kan

natuurlijk wel. Pak daarom na het vuurwerk afsteken de bezem en veeg de straat schoon. 

Een kleine moeite! Kijk ook op www.nederlandschoon.nl.

Praat over wat mag en wat niet

Voor veel kinderen en jongeren is Oud en Nieuw een leuke en spannende periode. Maar 

zijn zij zich bewust van de regels en risico’s die aan het afsteken van vuurwerk verbonden 

zijn? Zijn ze zich bewust van de overlast? Tips voor ouders en regels voor het afsteken van 

vuurwerk vindt u op www.vuurpeil.nl en op www.halt.nl. 

Gemeente Heemstede doet mee!

Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente alleen op oudejaarsdag vanaf 10:00 tot nieuw-

jaarsnacht 02:00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan. 

Mocht u aanwijzingen hebben dat er bij de komende jaarwisseling toch voorbereidingen 

getroffen worden voor een vuur, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie 

(0900-8844) of met de gemeente, bureau Handhaving, telefoon (023) 548 56 30.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente, de heer 

D. Nieuweboer, adviseur Openbare Orde en Veiligheid, tel. (023) 548 57 45.

Samen maken we er een mooie jaarwisseling van. Alvast een prachtig 2012 gewenst!

Oud en nieuw is een feest. Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de 

gezelligheid, de vuurpijlen en de knallen. Het is echter ook het moment van het jaar 

voor overlast en ongelukken voor mens en dier. De jaarwisseling is pas echt leuk als 

het schoon, heel en veilig blijft.

Gezellige en veilige 

     jaarwisseling!

Vanaf volgende week ontvangt u 

HeemstedeNieuws in een nieuw jasje. 

De vernieuwde huisstijl sluit aan bij de 

nieuwe website. Naast 

HeemstedeNieuws zijn ook de

gemeentegids voor 2012 en de

begrotingskrant al in de vernieuwde 

huisstijl vormgegeven.

HeemstedeNieuws 

in een 
nieuw 
jasje 

De gemeente Heemstede heeft de 
TelewerkJaarprijs 2011 gewonnen. Deze prijs 
wordt toegekend aan een organisatie, die Het 
Nieuwe Werken succesvol heeft ingevoerd en 
een voorbeeld is voor andere organisaties. De 
prijs werd uit-gereikt tijdens de week van Het 
Nieuwe Werken op het  
jaarcongres van de stichting TelewerkForum in 
Utrecht. 

Tijdens de week van Het Nieuwe Werken (van 7 tot en 
met 13 november) werd op donderdag 10 november 
op het Jaar-congres van de Stichting Telewerk Forum 
in Utrecht bekend gemaakt dat Heemstede de winnaar 
is van de TelewerkJaarprijs. De overige genomineerden 
waren het Nederlandse Instituut voor Sport en 
Bewegen en het Commando Diensten Centra van het 

Ministerie van Defensie.

Tijdens het Jaarcongres, met sprekers als Alexander 
Rinnooy Kan en Lodewijk de Waal, ontving 
gemeentesecretaris Willem van den Berg de trofee uit 
handen van juryvoorzitter Arthur Tutein Nolthenius. 

De genomineerden voor de Telewerk Jaarprijs werden 
beoordeeld op onder-delen zoals visie, originaliteit 
en innoverend vermogen. Op de effectiviteit, 
toepasbaarheid en haalbaarheid voor de organisatie 
en voor de medewerker. Ook werd gekeken naar de 
kwaliteit van de invulling en of de genomineerden als 
voorbeeldfunctie voor andere organisaties in Nederland 
fungeert.

Lees het juryrapport op www.heemstede.nl

Subsidie voor 
buurtactiviteiten

Nieuws

In deze uitgave:

 zonnepanelen

 pesten

Informatiebijeenkomst uitvaartcentrum

Informatie van de gemeente Heemstede, 16 november  2011

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 donderdagavond 
tussen 17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon (023) 548 58 68. 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. 

Volg ons op:
www.youtube.com/gemeenteheemstede
heemstedetweet
HeemstedeConnect (groep) 

Adresgegevens en openingstijden

Gemeente Heemstede wint

TelewerkJaarprijs 2011

Dunweg Uitvaartzorg organiseert maandag 21 
november om 20.00 uur een informatie- bijeenkomst 
over het geplande uitvaartcentrum op de begraafplaats 
aan de Herfstlaan. De bijeenkomst vindt plaats in 
het vernieuwde uitvaartcentrum van Dunweg in 

Hoofddorp. Tijdens de avond kunt u kennisnemen 
van de plannen voor Heemstede en meteen een kijkje 
achter de schermen nemen in een uitvaartcentrum. 
Meer hierover in deze HeemstedeNieuws.

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer hartelijk ontvangen 
in de haven van Heemstede door alle aanwezige kinderen. 
De Goedheiligman werd onder begeleiding van de 
pietenband met een koets naar het raadhuis gereden waar 
hij werd toegesproken door de burgemeester.

Intocht

Sinterklaas
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Op 16 december 2011 heeft de burge-

meester besloten, op grond van artikel 

2:25 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening, een vergunning te verlenen 

voor het houden van een kerstboom-

verbranding op het trapveldje aan de 

Vrijheidsdreef op 11 januari 2012 van 17.00

uur tot 22.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, over-

eenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 

het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 

het weggedeelte van de Vrijheidsdreef 

tussen de Van Merlenlaan en de 

Burgemeester van Rappardlaan af te

sluiten voor autoverkeer op 5 januari 2011 

van 17.00 uur tot 22.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

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

Evenement

Verkeersbesluit

Deze week ontvangt u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2012. Net als in voorgaande jaren ontvan-

gen 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 bren-

gen. Vanaf maandag 30 januari 2012 wor-

den 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 afvalka-

lender? Neem dan contact op met de afde-

ling Publieksinformatie van De Meerlanden 

via telefoonnummer (0297) 381 717.

Voorzie uw grijze rolemmer 

tijdig van de juiste sticker!

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 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 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

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl

Lanckhorstlaan- Zandvoortselaan

Op donderdag 22 december 2011 vindt speciaal transport plaats van een 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 tot april 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 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

Op woensdag 14 december ontving burgemeester Marianne Heeremans

veertig echtparen die in 2011 vijftig jaar getrouwd waren.

Twee richtingsfietspad Zandvoortselaan

Het instellen van een tweerichtingsfi etspad ten noorden van de Zandvoortselaan tussen het 

kruispunt Zandvoortselaan met de Schollevaarlaan en de gemeentegrens Heemstede-

Bloemendaal.

Het besluit ligt vanaf 21 december 2011 zes 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 ar-

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

den 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.
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Raadsbesluiten 15 december 2011

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 141B  het vervangen van de   2011.333

 voorgevelpui 

 ontvangen 9 december 2011

Valkenburgerplein 4 I het dichtzetten van het    2011.329

 balkon 

 ontvangen 5 december 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

t.h.v. Prinsenlaan,  het kappen van esdoorns,    2011.335

de Overplaats beuken, eiken en essen t.b.v.  

 herstel hakhoutbos (aanvulling

 op eerder verleende

 kapvergunning 28-06-2010) 

 ontvangen 12 december 2011

t.h.v. Breitnerweg 3 het kappen van 3 prunussen   2011.334

 ontvangen 12 december 2011

Eykmanlaan 23 het kappen van een conifeer   2011.328

 ontvangen 2 december 2011

M.Vaumontlaan 14 het kappen van een witte berk   2011.330

 ontvangen 6 december 2011

Van der Waalslaan 1 het kappen van 2 coniferen

 ontvangen 9 december 2011

Kohnstammlaan 14 het kappen van een conifeer   2011.331

 ontvangen 9 december 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22 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). 

 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 13 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Laan van Insulinde 18 het plaatsen van een dakopbouw  2011.251

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 16 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en kappen

Adriaan Pauwlaan 8 A het plaatsen van een dakkapel 

 op het voorgeveldakvlak en het   2011.301

 kappen van 8 bomen

Omgevingsvergunning voor kappen

Herfstlaan 3 het kappen van 4 eiken,     2011.315

 7 kastanjebomen, 1 beuk, 

 1 linde, 1 den

Snelliuslaan 16 het kappen van een prunus   2011.324

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 19 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Reggelaan 24  het plaatsen van een    2011.271

 erfafscheiding

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 22 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 Woningtoe zicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader. 

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 15 december 2011

 Dhr Klaasen kondigt een motie aan inzake Openbaar Subsidieregister. De motie zal

 worden ingediend en behandeld onder punt 16.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

2 Vragenuur 

 Er zijn geen vragen voor het vragenuur.

3 Raadsvoorstel resultaat haalbaarheidsonderzoeken en concept-realisatieovereen-

komst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan

 D66 dient een amendement inzake planschade bepaling uitvaartcentrum Herfstlaan in. 

Het amendement bedoelt in Artikel 4 lid 5 eerste zin van de 2e alinea van de concept-

realisatieovereenkomst te vervangen door: “Indien door de gemeente op grond van

 artikel 6.1 Wro toch een planschadevergoeding moet worden betaald, en voor zover 

deze een gevolg is van deze overeenkomst, zal Dunweg deze voor 100% aan de ge-

meente vergoeden.”

 Het amendement is mede-ondertekend door VVD, CDA, PvdA en GroenLinks.

 Het amendement wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 

 De leden Ates en Goedkoop stemmen tegen.

 De raad besluit:

1. In te stemmen met het haalbaarheidonderzoek begraafplaats Herfstlaan.

 Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De leden Sabelis, 

Ruitenberg, Maas, Nelissen, Ates en Goedkoop stemmen tegen.

2. In te stemmen met de concept-realisatieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats 

Herfstlaan (versie 12 oktober 2011) en de daarbijbehorende stukken.

 Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De leden Sabelis, 

Ruitenberg, Maas, Nelissen, Ates en Goedkoop stemmen tegen.

4 Wijziging kapbeleid

 Mw Sabelis doet een voorstel van orde om dit agendapunt nu niet te behandelen en pas 

ter goedkeuring aan de raad voor te leggen na evaluatie van het bestaande bomenbeleid 

en de structuurvisie groen.

 Het ordevoorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 

 De fracties van GL, D66, HBB en PvdA stemmen voor.

 De fracties van VVD en CDA stemmen tegen.

 Hiermee is het agendapunt van de agenda afgehaald.

5 Verlenging voor onbepaalde tijd van de overeenkomst tussen stichting WZNH en 

de gemeente Heemstede inclusief verlenging van de benoemingstermijn van de 

leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede.

  De raad besluit unaniem conform het voorstel.

6 Benoeming intern lid rekenkamercommissie

 De raad besluit:

 Mw J.H. Ruitenberg te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Heemstede.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg.

 De raad besluit:

 de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een aard-

gasvulstation aan de noordzijde van de Cruquiusweg.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8 Nota Jeugd en Onderwijs

 De raad besluit :

 de nota Jeugd en Onderwijs 2011 vast te stellen.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

Omgevingsvergunning
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vervolg raadsbesluiten

9  Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling

 De raad besluit:

 Het Commissariaat voor de media om een nader onderzoek te verzoeken en op basis 

van de uitkomsten van dit onderzoek een besluit te nemen over het gevraagde advies.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

10 Aanvullende afspraken met College Hageveld 

 De raad besluit:

 een aanvullende overeenkomst met Onderwijsstichting College Hageveld en Stichting tot 

Beheer en Exploitatie van Onderwijshuisvesting- en overige voorzieningen op het land-

goed Hageveld te sluiten waarin wordt geregeld dat bij uitoefening van het economisch 

claimrecht een bedrag van € 6.330.000 wordt verrekend.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

11 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 gemeente Heemstede

 De raad besluit:

 vast te stellen de “Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 Heemstede’

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

12 Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2012-2013

 De raad besluit:

 Ten behoeve van het verlenen van een budgetsubsidie voor het ouderenwerk in 

Heemstede aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede in de periode 1 januari 2012 

t/m 31 december 2013 een krediet beschikbaar te stellen van € 218.312 in 2012 en 

€ 214.812 in 2013 en in te stemmen met het verlenen door ons college van een budget-

subsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede onder de verplichtingen en voor-

waarden zoals opgenomen in de bij dit besluit gevoegde conceptbeschikking.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

13 Belastingverordeningen 2012

 De raad besluit:

 Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:

a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012;

b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012;

c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012;

d)  Verordening op de heffing en invordering van leges 2012, inclusief tarieventabel 2012; 

e)  Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2012, inclusief fi nanciële 

raming;

f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 (verordening 

begrafenisrechten 2012);

g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012;

h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012;

i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012;

j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfs-

ruimten 2012.

 

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

14 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente  

Heemstede

 De raad besluit:

 het hierbij gevoegde, en als zodanig gewaarmerkte, controleprotocol voor de accoun-

tantscontrole op de jaarrekening 2011 en 2012 van de gemeente Heemstede vast te stel-

len.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

15 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 15 december 2011

 De afhandeling van alle brieven is vastgesteld unaniem vastgesteld conform de voorstel-

len van de griffier.

16 Wat verder ter tafel komt 

 Motie D66 inzake Heemsteeds Groenbeleid, mede-ondertekend door GroenLinks, PvdA 

en HBB.

 De raad besluit:

 de wijziging van de kapverordening pas ter goedkeuring voor te leggen aan de raad, 

nadat de bestaande bomenbeleid en structuurvisie groen en geëvalueerd en eventueel 

een nieuw groenbeleid is vastgesteld.

 De raad neemt de motie aan met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 

 De fracties van D66, GL, PvdA en HBB stemmen voor.

 De fracties van VVD en CDA stemmen tegen.

 Motie D66 inzake Openbaar Subsidie register, mede-ondertekend door alle fracties.

 De raad besluit:

- Om alle actuele subsidies te publiceren op de website en hierbij in ieder geval te vermel-

den om welk beleidsveld het gaat, wie de subsidieontvanger is, de omschrijving van de 

subsidieaanvraag inclusief het gevraagde subsidiebedrag, de einddatum en de hoogte 

van het verleende subsidiebedrag.

- deze faciliteit uiterlijk per 1 maart 2012 te realiseren en de gemeenteraad daarover te in-

formeren;

- Dit tevens aan de inwoners bekend te maken.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

 Dhr Radix vraagt naar de zienswijze van het College op het Haarlemse voornemen om 

de Amsterdamse Vaart af te waarderen. Wethouder Kuiper zegt toe daar op terug te 

komen tijdens de cie-vergadering van januari 2012.

 Mw Goedkoop heeft geconstateerd dat er overlast van sluipverkeer dreigt voor inwoners 

rond de kruising Herenweg Noord door de werkzaamheden die daar zijn gepland.

 Wethouder Kuiper erkent de overlast en legt uit welke maatregelen zijn genomen. Tevens 

meldt zij de raad dat zij kans ziet om de uitvoering van de werkzaamheden aan de 

Herenweg te versnellen. Het extra geld dat daarvoor nodig is, is nog beschikbaar binnen 

het budget.

 Op vraag van dhr Ates zegt wethouder Kuiper toe dat zij intern zal monitoren of het nodig 

is dat de proefopstelling Dreef-Camplaan inderdaad tot maart blijft staan.

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Nieuw Beleid Ongewenst Gedrag

De gemeente heeft de verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid, gezondheid en 

welzijn van haar medewerkers . Eén van de aspecten hiervan is het opstellen en uitvoeren 

van beleid dat gericht is op het voorkomen van ongewenst gedrag op het werk en het ade-

quaat kunnen optreden in het geval er desondanks klachten hierover zijn. Op 8 december 

2011 heeft de gemeentesecretaris besloten tot het vaststellen van Beleid Ongewenst 

Gedrag. Dit beleid treedt inwerking vanaf 1 januari 2012. Dit beleid ligt gedurende 12 weken 

ter inzage op het gemeentehuis. Dit beleid is na inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 

op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “Regelingen 

en verordeningen”.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl
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Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
ontwerpomgevingsvergunning Aardgasvulstation 

Cruquiusweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede maken op grond van het be-

paalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) bekend dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerpver-

klaring van geen bedenkingen, met betrekking tot de ontwerpomgevingsvergunning voor de 

bouw van een aardgasvulstation grenzend aan het bestaande onbemande tankstation van 

Esso Nederland aan de noordzijde van de Cruquiusweg, met ingang van 22 december 2011 

gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt. Tegelijkertijd, in samenhang met voor-

noemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen, ligt de ontwerpomgevingsvergunning 

ter inzage. IDN: NL.IMRO.0397.OVcruquiusaardgas-0101.

Waar kunt u de stukken inzien? 

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning zijn 

digitaal te raadplegen  op de websites www.heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Ook liggen de ontwerpen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in de publiekshal 

van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen over 

de ontwerp-omgevingsvergunning indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden inge-

diend bij burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 

of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge ziens-

wijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de

ontwerpomgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Möller, van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid, via telefoonnummer (023) 548 58 70 of e-mail mmoller@heemstede.nl.

Nieuw Besluit maatschappelijke ondersteuning

Bij besluit van 6 december 2011 hebben burgemeester en wethouders het Besluit maat-

schappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 

2012 treedt met ingang van 1 januari 2012 in werking. Het Besluit maatschappelijke onder-

steuning 2011 wordt per 1 januari 2012 ingetrokken.Het Besluit ligt gedurende 12 weken ter 

inzage op het gemeentehuis. Het Besluit is na de inwerkingtreding ook digitaal te raad-

plegen op www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” onder “Lokale regelgeving”. 

Nieuwe Verordening tegemoetkoming kosten 
kinderopvang 2012

Bij besluit van 15 december 2011 heeft de raad de Verordening tegemoetkoming kosten 

kinderopvang 2012 vastgesteld. Dit in verband met de gewijzigde Wet Kinderopvang. 

Er zijn met name tekstuele wijzigingen aangebracht; inhoudelijk is er niets veranderd.

De Verordening treedt met ingang van 1 januari 2012 in werking. De verordening ligt gedu-

rende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is na de inwerkingtreding 

ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op 

www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar “Lokale regelgeving”.

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 ver-

huizing 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

onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

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

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan wor-

den 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 besloten de volgende persoon per

29 november 2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

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

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 burge-

meester 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 aangege-

ven 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. 


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 aantekenen 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). 

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per 

e-mail?

www.heemstede.nl




