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Nieuwjaarsbijeenkomst Heemstede 
7 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

Kopen en afsteken van vuurwerk 

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen  
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede  
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 
vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de 
Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis.  
Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. U bent van harte welkom!

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 vuurwerk bij Nederlandse, erkende 
vuurwerkverkooppunten. Legaal vuurwerk (met 
Nederlandse gebruiksaanwijzing) kunt u kopen op  
28, 29 en 31 december 2012. Op zondag 30 december 
is de verkoop van vuurwerk van rijkswege verboden.  
Er geldt een minimum leeftijd voor verschillende 
soorten vuurwerk. Op de verpakking moet staan  
welke leeftijdsgrens geldt. De verkoper mag naar  
een identiteitsbewijs vragen.

 
Veiligheidstips
- lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing 
- bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek 
-  draag geen kleding van kunststof; dit brandt snel  

en smelt vast op je huid 
- stop vuurwerk nooit in je zakken 
-  steek vuurwerk af op een rustige open plek en  

zorg dat niemand wordt geraakt 
- lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing 
-  gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril 
-  zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat 

en voor 1/3 is gevuld met los zand en ga na het 
aansteken direct zes flinke stappen naar achteren 

-  laat vochtig en oud vuurwerk liggen 
-  steek weigeraars niet opnieuw af 
 

Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente 
alleen op oudjaarsdag vanaf 10.00 uur  
tot nieuwjaarsnacht 02.00 uur. 

Doe uzelf een schone straat cadeau 
Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel troep. 
Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk korte lontjes, 
verpakkingen en lege flessen zijn niet te voorkomen. 
Maar opruimen kan natuurlijk wel. Pak daarom na het 
vuurwerk afsteken de bezem en veeg de straat schoon. 
Net als in voorgaande jaren gaan ook medewerkers  
van De Meerlanden op pad om uw straat weer netjes  
te maken. Zo zorgen we samen voor een schone buurt!

Vuur op openbare weg niet toegestaan
Met het oog op de openbare orde en veiligheid 
is tijdens de jaarwisseling vuur op de openbare 
weg niet toegestaan. Dit betekent een verbod op 
vreugdevuren, vuren in oliedrums, 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. 
Mocht u aanwijzingen hebben dat voor de komende 
jaarwisseling toch voorbereidingen getroffen worden 
voor een vuur, neem dan contact op met de politie 
(0900-8844) of met de gemeente, bureau Handhaving 
via telefoonnummer 14 023. 

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. Ze kunnen op rieten daken, in 
natuurgebieden of op andere onwenselijke plaatsen 
landen en zo brand veroorzaken. Daarom is het 
verboden dit soort ballonnen op te laten.

Samen maken we er een mooie jaarwisseling  
van. Alvast een prachtig 2013 gewenst!

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



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Vet, recycle het! 
Geef gebruikt frituurvet een tweede leven! 

Exposities in  
raadhuis Heemstede

Wat u verder moet weten rondom  
Kerst en Oud & Nieuw 

Zelf frietjes of oliebollen bakken? Altijd lekker en 
gemakkelijk. Maar wat doet u na afloop met het vet?
Veel mensen gooien dit vet weg met het restafval, 
maar helaas verdwijnt ook nog steeds gebruikt 
frituur- en bakvet via het riool. Dit vet zorgt vaak 
voor rioolverstoppingen bij u thuis of in uw straat. 
Ook levert het onnodig extra werk op bij de 
rioolwaterzuivering. U bespaart uzelf en uw  
omgeving dus veel problemen door uw frituurvet  
in te leveren bij de milieustraat of supermarkt.  
U kunt uw vet kwijt in de speciale gele rolemmer.

Waarom inleveren?
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen door het 
gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Jaarlijks houden huishoudens in 
Nederland ongeveer 20 miljoen kilo vet en olie over, 
waaruit deze biobrandstof kan worden gemaakt. 
Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld 
tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales en 
voertuigen. Het inzamelen van vet en olie  
moet voor de Nederlandse huishoudens net  
zo gewoon worden als de inzameling van glas  
en papier. Denk duurzaam en lever het in!

Waar inleveren?
De actuele inzamelpunten voor gebruikt frituur-  
en bakvet in Heemstede zijn:
- Milieustraat De Meerlanden Cruquiusweg 47
- Dekamarkt Binnenweg

Expositie Fred Rosenhart 
In de maanden december 2012 en januari 2013 
exposeert de veelzijdige kunstenaar Fred Rosenhart 
(kunstenaar, acteur en schrijver) in de Burgerzaal.  
Zo zijn er onder andere museale schilderijen te zien. 
Hij werkt met verschillende technieken zoals  
aquarel, acryl en olieverf.

Expositie Guus Coene
In de publiekshal is werk te zien van Guus Coene. 
Gedurende de maanden december 2012 en januari 
2013 exposeert hij met schilderijen en objecten. 

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

Containers
Containers met bouwafval bij particulieren  
en/of bouwprojecten
Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval en 
mobiele toiletunits moeten van 24 december tot en 
met 1 januari 2013 van de weg zijn. Wanneer dit niet 
is gebeurd zal de gemeente ze verwijderen. De kosten 
hiervan worden verhaald op de gebruiker. Diegenen 
die open bouwcontainers op het eigen erf hebben 
staan, worden geadviseerd deze rond de jaarwisseling 
af te sluiten of af te dekken. Daarnaast is het verstandig 
om alle losse afval en brandbare materialen en 
voorwerpen op het eigen erf weg te nemen.

 
Tijdelijke afsluiting/verwijdering (ondergrondse) containers
Tussen maandag 31 december en woensdag  
2 januari 2013 zijn alle ondergrondse papier- en 
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Ook inzamelpunt worden?
Bent u een organisatie, (sport)vereniging of 
onderneming die een ruimte heeft waar veel mensen 
(langs)komen? En wilt u een steentje bijdragen 
aan een groene samenleving en tegelijkertijd extra 
inkomsten genereren? Wordt dan een inzamelpunt. 
Kijk voor meer informatie op www.vetrecyclehet.nl.

Na aanmelding ontvangt u kosteloos een gele 
container van 240 liter. Zet de container op een 
opvallende plek neer, informeer de buurt en het 
inzamelen kan beginnen! Als de container vol is wordt 
deze omgewisseld voor een lege. De container wordt 
gewogen en op basis van het gewicht krijgt u een 
vergoeding die kan oplopen tot € 32 per container!

Meer informatie over deze campagne vindt u  
op www.vetrecyclehet.nl. 

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

plasticcontainers in Heemstede afgesloten in verband 
met de jaarwisseling. De textielcontainers van KICI 
worden in deze periode verwijderd. In de loop van 
dinsdag 2 januari 2013 kunt u weer van de papier- en 
plasticcontainers gebruikmaken. De textielcontainers 
zijn in de loop van de eerste week van januari weer 
beschikbaar. Wij vragen uw begrip voor dit tijdelijke 
ongemak.

Geen weekmarkt op 26 december
In verband met tweede kerstdag vindt op woensdag 
26 december 2012 geen weekmarkt plaats op de 
Valkenburgerlaan-noord.

Fred Rosenhart



24 uur per dag, 7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Verordening Winkeltijden Heemstede

Verkeersbesluiten

Door het college van burgemeester en wethouders is, 
op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden 
Heemstede, besloten zondag 23 december 2012, aan 

te wijzen als dag waarop de winkels voor het publiek 
in het deelgebied ‘Winkelcentrum Zandvoortselaan’ 
open mogen zijn. 

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

Instellen 30 km/zone Rivierenwijk
Door het plaatsen van 30 km/zone borden ter 
hoogte van het kruispunt met de Herenweg en de 
Amstelbrug krijgen alle straten in de Rivierenwijk een 
snelheidslimiet van 30 km/uur.

Inhaalverbod Cruquiusweg parallelweg
Instellen van een inhaalverbod voor motorvoertuigen 
ter hoogte van huisnummer 37 in oostelijke richting. 
De inhaalverbodsborden zijn al in oktober 2012 
geplaatst.

Toewijzen tweede parkeervak voor opladen elektrische 
voertuigen op het Raadhuisplein
Het exclusief toewijzen van een tweede parkeervak 
naast de laadpaal op het Raadhuisplein voor het 
opladen van elektrische voertuigen.

Tijdelijke afsluiting Herenweg
Vanaf 16 februari 2013 tijdelijk en in fases afsluiten 
van de Herenweg voor motorvoertuigen tussen de 
Kerklaan tot en met het kruispunt Rijnlaan, vanwege 
het vervangen van de riolering, asfaltverharding 

en een verkeersregelinstallatie. Ten tijde van de 
afsluitingen zullen omleidingroutes worden ingesteld.

De besluiten liggen vanaf 19 december 2012 
zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar 
maken.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 37A het plaatsen van lichtreclame 

2012.328 
ontvangen 3 december 2012

-  Ir. Lelylaan 6 het herinrichten van een toiletgroep en 
vergroten doorbraak in een  muur 2012.334 
ontvangen 6 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Glipper Dreef 105 voor het uitbreiden van  

een supermarkt 2012.331 
ontvangen 3 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Cruquiushaven 2, 7, 20 het kappen van 1 wilg,  

1 conifeer, 1 els 2012.332 
ontvangen 4 december 2012

-  N.K.J. van Waasplein 1 het kappen van 2 coniferen 
2012.333 
ontvangen 5 december 2012

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

Meldingen
Sloopmelding akkoord bevonden op  
11 december 2012
-  Jacob van Ruisdaellaan 25 het verwijderen van asbest 

2012.017

Sloopmelding akkoord bevonden op  
13 december 2012
-  Glipper Dreef 91A het verwijderen van een 

bloemenkiosk 2012.013

De bovenstaande aanvragen en meldingen liggen 
vanaf 20 december 2012 op 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.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:
-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van een 

woonhuis aan de voorzijde en het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.337

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van een 

woonhuis aan de voorzijde en het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.337

Het verzoek ligt vanaf 20 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 omgevingsvergunning 
(verzonden 11 december 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Waterhof 47 het doorbreken van een muur 2012.280

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 14 december 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Herenweg 5 het kappen van 37 beuken, 1 esdoorn,  

1 berk, 1 kastanje en 9 eiken 2012.289
-  Prinsenlaan, in bosperceel / langs het bospad 

2012.308
-  Prinsenlaan 91 het kappen van een esdoorn en een 

eik 2012.312

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Camplaan 16 het verbouwen en renoveren van een 

woonhuis 2012.303
-  Binnenweg 108 het vervangen van bestaande 

deuren door elektrische schuifdeuren bij een winkel 
2012.314

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 
20 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’.



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

MELDpunt                     

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

Overlast

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
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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.

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 14 023 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 verweten 
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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Nieuwe beleidsregels scholingsplicht jongeren  
Wet werk en bijstand
Bij besluit van 11 december 2012 heeft het college 
de beleidsregels scholingsplicht jongeren Wet werk 
en bijstand vastgesteld. De beleidsregels treden met 

ingang van 27 december 2012 in werking. 
De beleidsregels liggen tot en met 13 maart 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De beleidsregels zijn na 

de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden 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 begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats




