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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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Nieuwjaarsreceptie 

Heemstede 
9 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

Kerstbomenverbranding 

2012 

•  Parkeren

•  Voorzie uw rolemmer van de juiste 
sticker

•  Bomenkapbeleid voorlopig 
onveranderd

In deze HeemstedeNieuws:

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag 

samen met u in! 

We nodigen alle inwoners van Heemstede 

uit voor een nieuwjaarsreceptie op maan-

dag 9 januari vanaf 19.30 uur. De receptie 

vindt plaats in de Burgerzaal en de ont-

vangsthal 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!

Woensdag 11 januari worden vanaf ongeveer 19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in 

Heemstede verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor iedere ingeleverde 

kerstboom ontvangt men een lootje voor de loterij en € 0,20.

Inleveren boom

Op woensdag 11 januari tussen 13.30 en 

16.00 uur kunnen bomen worden ingele-

verd op de volgende plaatsen:

Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 

Glipperdreef nabij winkelcentrum

Jan Miense Molenaerplein 

Köhnstammlaan parkeerterrein 

Vrijheidsdreef trapveldje (tot 18.00 uur)

Programma 

De trekking van de loterij vindt plaats om 

18.45 uur en wordt verricht door wethouder 

Jur Botter. Na de trekking (± 19.00 uur) 

begint de verbranding van de ingezamel-

de kerstbomen. Jachthoornblazersgroep 

’t Panneland zal het geheel muzikaal 

opluisteren. De vrienden van de kinder-

boerderij Heemstede schenken (gratis) 

warme chocolademelk.

Prijzen direct ophalen

Gewonnen prijzen kunnen direct na de 

trekking worden afgehaald bij de brand-

weer op het trapveldje. Je kunt je prijs niet 

meer achteraf ophalen bij het raadhuis, 

dus zorg dat je erbij bent woensdag 11 

januari om je prijs niet mis te lopen! 

Afsluiting Vrijheidsdreef

In verband met de kerstboomverbranding is 

de Vrijheidsdreef op  11 januari 2011 van 

18.00 tot 22.00 uur afgesloten voor autover-

keer. Houders van een invalidenparkeerkaart 

kunnen wel op de Vrijheidsdreef parkeren. 

Op vrijdag 30 december is het raadhuis open tot 13.00 uur. Ook via het algemene tele-

foonnummer 14 023 zijn wij die dag tot 13.00 uur bereikbaar. Op maandag 2 januari zijn 

wij vanaf 10.00 uur geopend. 

Gewijzigde openingstijden
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Tijdelijke afsluiting/verwijdering 

(ondergrondse) containers

Tussen vrijdag 30 december 2011 en maandag 2 januari 2012 zijn alle ondergrondse papier- 

en plasticcontainers in Heemstede afgesloten in verband met de jaarwisseling. De textiel-

containers van KICI worden in deze periode verwijderd. Vanaf maandag 2 januari 2011 kunt 

u weer van de papier- en plasticcontainers gebruik maken. De textielcontainers zijn in de 

loop van de eerste week van januari weer beschikbaar. 

Wij vragen uw begrip voor het tijdelijke ongemak.

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 veilig-

heidsrisico’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.

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.

Verboden zogenoemde 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 

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

Spelregels tijdens de 

jaarwisseling 

Kopen en afsteken van 

vuurwerk

Wat mag?

legaal vuurwerk (met Nederlandse gebruiksaanwijzing) kopen op 29, 30 en 31 

december 2011 

vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 10 uur ‘s ochtends tot 2 uur ’s nachts 

Wat moet?

het afval veroorzaakt door het afsteken van het vuurwerk opruimen

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 

laat vochtig en oud vuurwerk liggen 

steek weigeraars niet opnieuw af  

De gemeente Heemstede wenst u een veilige 

jaarwisseling en een gelukkig 2012!

Containers met bouwafval die niet afsluitbaar zijn, schaftketen 

en mobiele toiletunits dienen voor kerst van de openbare weg 

verwijderd te zijn

Met het oog op de veiligheid dienen alle niet afsluitbare containers met bouwafval en 

mobiele toiletunits, op of aan de openbare weg, voor 25 december 2011 verwijderd te 

worden. Dit verbod geldt tot 2 januari 2012. Containers en mobiele toiletunits die niet ver-

wijderd zijn kunnen door de gemeente verwijderd worden. De kosten hiervan worden 

verhaald op de eigenaar.

Degenen die de containers op het eigen erf hebben staan wordt geadviseerd om deze rond 

oudjaar af te sluiten of af te dekken. Daarnaast is het verstanding om alle vuilnis en losse 

brandbare materialen en voorwerpen op het eigen erf weg te nemen. 
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Omgevingsvergunning

Nieuwe Nota Jeugd en Onderwijs

Vanaf 2 januari 2012 ook 

betaald parkeren in Vogelpark

Bij het maken van de inrichtingsplannen 

voor de wijk Vogelpark ten westen van het 

NS-station Heemstede-Aerdenhout is 

bepaald dat betaald parkeren in deze wijk 

zou worden ingevoerd. De parkeermeters 

zijn inmiddels geplaatst. Vanaf 2 januari 

2012 geldt in de gehele wijk betaald parke-

ren. Zonder parkeervergunning of bezoe-

kerschipkaart kost parkeren in deze wijk 

€ 0, 30 per 4 minuten. Het minimale tarief 

is € 0,30. Het tarief per uur is € 4,50 met 

een maximale parkeertijd van 200 minuten.  

Betaald parkeren rond oud en 

nieuw

Vanwege mogelijke schade aan de 

parkeerautomaten worden de parkeerauto-

maten in Heemstede rond oud en nieuw 

afgesloten. De parkeerautomaten in de 

woonwijken zijn niet in bedrijf van vrijdag 

23 december 2011 tot 2 januari 2012. De 

parkeerautomaten in de Binnenweg en 

Raadhuisstraat en rond het NS-station 

Heemstede-Aerdenhout worden vanaf vrij-

dag 30 december afgesloten. Vanaf 2 

januari 2012 zijn alle automaten weer actief 

en gelden de gewone parkeerregels weer. 

Landelijke boetes per 1 januari 

2012 omhoog

Per 1 januari 2012 wordt landelijk de 

aanpak van asociale overtredingen en 

bovengemiddelde snelheidsovertredingen 

verscherpt. Zo krijgen hardrijders in woon-

wijken te maken met fl ink hogere boetes. 

Onder de verhogingen zit ook het parkeren 

op een invalideparkeerplaats. Deze boete 

gaat omhoog van € 180 naar € 340. Meer 

boeteverhogingen vindt u op 

www.rijksoverheid.nl. 

Bij besluit van 15 december 2011 heeft de raad de Nota Jeugd en Onderwijs vastgesteld. 

De nota behandelt de onderwerpen: Opvoeden en opgroeien, Gezondheid, Onderwijs en 

opvang, Vrijetijdsbesteding en Jeugdparticipatie.

De Nota Jeugd en Onderwijs treedt met ingang van 1 januari 2012 in werking. Deze nota ligt 

gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De nota 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”.

In tegenstelling tot onze berichtgeving van vorige week worden de afvalkalenders 2012 eind 

volgende week bezorgd door De Meerlanden. Wel kunt u nu al op www.meerlanden.nl een 

digitale versie inzien. Net als in voorgaande jaren ontvangen gebruikers van grijze rol-

emmers 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 rol-

emmer of de afvalkalender? Neem dan contact op met de afdeling Publieksinformatie van 

De Meerlanden via telefoonnummer (0297) 381717.

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.

Op donderdag 15 december 2011 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten de 

invoering van nieuwe regels voor het kappen van bomen uit te stellen. De raad wil eerst het 

bestaande groen- en bomenbeleid evalueren voordat wordt besloten de regels voor 

het aanvragen en verlenen van een omgevingsvergunning voor kappen van bomen te ver-

soepelen. Naar verwachting wordt in de loop van 2012 een nieuw voorstel behandeld.

Parkeren

Voorzie uw grijze rolemmer 

tijdig van de juiste sticker!

Geen rijbewijs aanvragen 

of afhalen op 28 en 

29 december 2011

Bomenkapbeleid 

Heemstede voorlopig 

onveranderd

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan en kappen

Vondelkade 2 het uitbreiden van een woonhuis,   2011.339

 een gevelwijziging aan de zijgevel en het 

 kappen van 4 bomen

 ontvangen 18 december 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Johannes Vermeerstraat 40het kappen van een conifeer en een berk 2011.336

ontvangen 11 december 2011

Blekersvaartweg 24 het kappen van 29 coniferen,   2011.338

 1 esdoorn, 1 meidoorn

 ontvangen 13 december 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

C.Francklaan 22 het verwijderen van asbest   2011.340

 ontvangen 14 december 2011 

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

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 informatie-

paneel 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 begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Bij besluit van 15 december 2011 heeft de raad de volgende belastingverordeningen vast-

gesteld: 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012; 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 (Verordening 

begrafenisrechten 2012); 

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012; 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012; 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012; 

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2012; 

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2012; 

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012; 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012; 

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

ruimten 2012.

De wijzigingen bestaan voornamelijk uit wijzigingen van de tarieven.

Eveneens bij besluit van 15 december 2011 zijn de belastingverordeningen van 2011 

ingetrokken.

De nieuwe belastingverordeningen treden met ingang van 1 januari 2012 in werking. 

De verordeningen liggen gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis 

(Raadhuisplein 1 te Heemstede). De verordeningen zijn na de inwerkingtreding 

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

stede.nl via Politiek en organisatie naar “Lokale regelgeving”. 

Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid, telefoonnummer (023) 512 60 21.

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 10 januari 

2011 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 10 januari 2012

Spreekrecht burgers

Presentatie Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Begroting 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)

Wet werk en bijstand (Wwb 2012); verordeningen (A-stuk)

Besluit Maatschappelijke ondersteuning o.v.v. VVD (C-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 12 januari 2012 om 20.00 

uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 12 januari 2012

Spreekrecht burgers

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bloemenkiosk Adriaan van 

Ostadeplein (A-stuk)

Vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin ’(A-stuk)

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Zuidoost’ (B-stuk)

Beleidsplan en beheer openbare verlichting (C-stuk)

Overzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

De vergadering commissie Middelen van 11 januari 2012 komt te 

vervallen.

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of 

e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Meijerslaan 342 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster (verzonden 20 december 

2011).

Het besluit ligt vanaf 29 december 2011 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar 

maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoed-

eisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorzie-

ning vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten grif-

fi erechten worden betaald.

Nieuwe Belastingverordeningen 2012 Vergadering

Verkeersbesluit

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 vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.

Informatie over grote projecten?

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 on-

dertekend 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 beroep-

schrift 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 on-

dertekend 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 stuk-

ken 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 van-

dalisme 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 af- 

stemmen 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.

Water voor waterputten in 
restaurants Kennemerland

Voor de meeste mensen zijn de-
cember en januari een tijd van 
gezellig samenzijn onder het ge-
not van lekker eten en drinken. 
Dat is echter niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. 1,1 miljard 
mensen op onze wereld hebben 
geen toegang tot schoon drink-
water. Iedere 17 seconden sterft 
een kind onder de 5 jaar aan 
de gevolgen van  het drin-
ken van vervuild water. Schoon 
water is het beste medicijn. Max 

Foundation, die zich inzet tegen 
kindersterfte, steunt daarom lo-
kale projecten die voor schoon 
drinkwater, latrines en voorlich-
ting over hygiene (WASH ge-
naamd) zorgen. Vooral deze 
geïntegreerde aanpak scheelt 
jaarlijks vele gevallen van kin-
dersterfte.

Schoon water is een
mensenrecht
Schoon water is in 2010 uitge-

roepen tot ‘mensenrecht’ door 
de VN om het zodoende ho-
ger op de agenda te zetten. Wat 
de millenniumgoals voor schoon 
water betreft liggen we wereld-
wijd redelijk op schema, maar op 
het gebied van sanitatie liggen 
we ver achter.

39% Van de wereldbevolking 
heeft geen sanitaire voorzienin-
gen, waarbij 44% van Zuid-Oost 
Azië zich ontlast in het open 
veld. Deze vorm van ontlasting is 
het meest risicovol als het gaat 
om verspreiding van ziektes, 
zoals diarree. Vooral kinderen 
zijn vaak slachtoffer van deze 
erbarmelijke hygiënische om-
standigheden. Door in de ge-
noemde restaurants karaffen 
Max-water te bestellen, dra-
gen gasten bij aan een (gezon-
de) toekomst voor kinderen in 
Bangladesh. Restaurants die 
ook graag mee willen werken 
aan deze actie, kunnen contact 
opnemen met Inge Heringa van 

Ladies’ Circle Haarlemmerland 
(telefoon 06-33715330, email 
ingeheringa@xs4all.nl). Zij ont-
vangen dan tafelkaartjes waar-
mee ze hun gasten kunnen in-
formeren over de actie en be-
dankkaartjes om achteraf mee 
te geven.

Over Max Foundation
Max Foundation is als particu-
lier initiatief van Bloemenda-
lers Steven en Joke le Poole, 
opgericht in 2005 na het overlij-
den van hun oudste zoon Max 
op een leeftijd van 8 maanden. 
Hun doel is om kindersterfte 
op de meest effectieve manier 
te voorkomen. De aanpak van 
water, sanitatie en voorlichting 
over hygiëne (WASH) bleek na 
uitgebreide studie de meest ef-
fectieve wijze om kindersterf-
te tegen te gaan. Momenteel 
concentreert Max Foundation 
zich op lokale WASH-proejc-
ten in Bangladesh; één van de  
anden met de hoogste kinder-
sterfte.

Max Foundation wordt ge-
rund door vrijwilligers die ac-
tief zijn in het bedrijfsleven. De 
stichting draagt alle particuliere 
donaties voor 100% af aan de 

projecten in Bangladesh en kop-
pelt op transparante wijze terug 
naar donateurs waar hun geld 
aan is besteed dmv foto’s van de 
geslagen waterput.
Eind 2010 bereik-
te Max Foundation de 
mijlpaal van 1.000 geholpen 
dorpen, en daarmee 200.000 
mensen die voorzien zijn van 
een gezonde toekomst. Bij de 
viering op 17 maart jongstleden 
was ZKH Prins Willem-Alexan-
der aanwezig en werd een pa-
neldiscussie gevoerd over ren-
dementgericht-denken in ont-
wikkelingshulp.
Zie ook de website:
www.maxfoundation.nl.

Over Ladies’ Circle
Haarlemmerland
De Ladies’ Circle is een interna-
tionale serviceclub die bestaat 
uit jonge, dynamische en en-
thousiaste vrouwen tot 45 jaar. 
Het doel is het verlenen van ser-
vice door het inzamelen van 
fondsen of door zich persoon-
lijk in te zetten voor de gemeen-
schap.
Het goede doel waar 
Ladies’ Circle Haarlemmerland 
zich dit jaar voor inzet, is Max 
Foundation.

Regio – Bij diverse reataurants in de regio Kennemerland kun-
nen gasten in de maanden december en januari een karaf 
‘Max-water’ bestellen. Voor 2,50 euro kan het hele gezelschap 
gedurende lunch of diner water bijbestellen – ze betalen dus 
slechts eenmalig 2,50 euro. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar 
Max Foundation, een goed doel dat dit geld gebruikt voor aan-
leg van waterputten, latrines en hygienevoorlichting in Bang-
ladesh om zo kindersterfte te bestrijden. De deelnemde res-
taurants zijn: Chapeau!, Fleurie, La Capannina en De Rusthoek 
in Bloemendaal, ‘t Wapen van Kennemerland (‘De Stinkende 
Emmer’), La Plume en Fortuyn in Haarlem, Cheval Blanc en 
Hof van Heemstede in Heemstede, Loetje en Klein Centraal 
in Overveen. Deze actie is een initiatief van de Ladies’ Circle 
Haarlemmerland.




