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Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 24 december 2012

De gemeente Heemstede wenst u prettige kerstdagen en 
een gelukkig Nieuwjaar!

Nieuwjaarsbijeenkomst Heemstede 
7 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 7 januari 
vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de 
Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis. 
Rond 20.00 houdt burgemeester Marianne Heeremans 
de nieuwjaars toespraak. 
Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. U bent van harte welkom!

Kerstsamenzang 
Maandagavond 24 december

Het is inmiddels een traditie in Heemstede: kerstliedjes 
meezingen met de Teisterband, onder leiding  
van Bert Steinnman. Op zaterdag 24 december vanaf 
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! 

Tips voor veilige feestdagen 
Oud en nieuw is altijd een groot feest maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje. De gemeente Heemstede en 
de politie vinden het heel belangrijk dat de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig verloopt. Informatie en 
allerlei tips rondom de feestdagen leest u op www.heemstede.nl.

Prorail aan het werk bij spoorwegviaduct 
Zandvoortselaan 
Prorail gaat tussen 27 december 2012 en 7 januari 2013 
twee afschermconstructies aanbrengen onder het 
spoorwegviaduct aan de Zandvoortselaan. De plaatsing 
van de afschermconstructies heeft als gevolg dat de 
doorganghoogte van het viaduct aan de ventwegzijde 
blijvend wordt beperkt tot 3 meter. Dit houdt in dat 
vrachtverkeer niet meer vanaf de Leidsevaartzijde 
de ventweg op kan rijden en moet doorrijden naar 
de kruising met de Stormvogelweg. Om de periode 
van overlast voor verkeer en omwonenden tot een 

minimum te beperken worden de werkzaamheden 
uitgevoerd in de kerstvakantie.

Deze afschermconstructies worden geplaatst 
boven het fietspad aan de zuidzijde en de ventweg 
aan de noordzijde van het viaduct. De nieuwe 
afschermconstructies voorkomen dat vuil vanuit 
voornamelijk stilstaande treinen op het fiets- en 
voetpad terechtkomt.

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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, 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 informatiezuil 
(dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Laanbeplanting 
Industrieweg

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de  
juiste sticker!  

Het oude riool uit 1956 in de Nijverheidsweg en de 
Industrieweg moet worden vervangen. De uitvoering 
van dit werk is gepland in de tweede helft van 2013. 
De gemeente wil dit werk benutten om meteen 
aanpassingen te doen aan de laanbeplanting in de 
Industrieweg. De bomen in de Industrieweg zijn voor 
een deel niet meer zo vitaal. Een aantal bomen wordt 
daarom vervangen en de laanbeplanting verder 
aangevuld. 
Voordat de gemeente een besluit neemt over het 
plan, willen wij u graag de gelegenheid geven  
uw mening kenbaar te maken over het plan voor  
de laanbeplanting.  
U vindt het plan op www.heemstede.nl.

Vanaf 27 december kunt u de nieuwe afvalkalender 
voor 2013 ontvangen. Net als in voorgaande jaren 
krijgen 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 en de kleine rolemmers van een blauwe sticker. 
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) 38 17 17.

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 
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 langs komen. 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.

Loket Heemstede is er 
voor u!

Wet milieubeheer
Het college van B&W van Heemstede maakt hierbij 
bekend dat zij op grond van artikel 10.63, tweede lid 
Wet milieubeheer ontheffing heeft verleend aan de 
gemeente voor het verbranden van kerstbomen op 

woensdag 9 januari 2013 van 19.00 tot 23.00 uur op 
het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Tegen het besluit 
tot ontheffing is bezwaar mogelijk. 

Agenda’s
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 15 januari 2013 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  

15 januari 2013
- Spreekrecht burgers
-  Begroting 2013 Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)
-  Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 

(A-stuk)
-   Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 16 januari 2013  
( 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  

16 januari 2013
- Spreekrecht burgers
-  Normenkader 2012 voor de controle van de 

jaarrekening 2012 (B-stuk)
-  Managementletter bevindingen interim-controle 

2012 (C-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De agenda van de commissie Ruimte van 17 januari 
2013 verschijnt op 2 januari 2013.

  
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.



Gezonken vaartuig Leidsevaart

Handhavingsactie gezonken vaartuigen  
Leidsevaart en Zuider Buiten Spaarne

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een gezonken 
vaartuig, kleur blauw, aangetroffen in de Leidsevaart 
ter hoogte van de Asterkade 33. 

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het 
college of de politie én er voor te zorgen het gezonken 
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn 

uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op 
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 7 januari 2013 de gelegenheid om te zorgen 
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel 
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze 
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college gelicht 

(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die  
periode kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  
bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

In het kader van artikel 17 van de Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren zijn 
in opdracht van burgemeester en wethouders de 
volgende gezonken vaartuigen gelicht:

-  Een wit polyester vaartuig, met oranje bovenzijde 
en oranje plastic kuipstoel, in de Leidsevaart aan de 
Asterkade ter hoogte van de Azalealaan.

-  Een grijs stalen vaartuig, met buitenboordmotor 

(merk: Mariner) en een laag betuma aan de 
onderzijde, in de Leidsevaart aan de Asterkade ter 
hoogte van de Azalealaan.

-  Een wit polyester vaartuig met gele banken in het 
Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van het Marisplein.

De vaartuigen worden tot en met 29 januari 
2013 opgeslagen. Binnen deze periode kunnen 
de rechtmatige eigenaren hun vaartuig ophalen 

tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien de 
vaartuigen niet worden opgehaald, zal het college 
de vaartuigen verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met  
bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Nobellaan 11 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak  2012.328 
ontvangen 10 december 2012

-  Reggelaan 17 het uitbreiden van een woonhuis 
2012.339  
ontvangen 13 december 2012

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Leidsevaartweg 83 het uitbreiden van een woonhuis 

2012.336 
ontvangen 10 december 2012

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van een 
woonhuis aan de voorzijde en het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.337 

ontvangen 10 december 2012
-  Glipperweg 32 het vervangen van een erfafscheiding 

en plaatsen overkapping 2012.341 
ontvangen 14 december 2012

-  Albert Neuhuysstraat 3 het uitbreiden van een 
woonhuis op de begane grond en 1e verdieping,  
het wijzigen van gevels 2012.342 
ontvangen 13 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Koediefslaan 22A het kappen van 2 wilgen, 1 berk,  

1 spar  2012.338 
ontvangen 13 december 2012

Omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
inrichting (Wet milieubeheer)
-  Leidsevaartweg 15-17 het in werking hebben van 

een aannemings-, handels-, boomverzorgings- en 
groenvoorzieningsbedrijf 2012.340 
ontvangen 12 december 2012

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

De bovenstaande aanvragen en meldingen liggen 
vanaf 27 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.

Raadsbesluiten 19 december 2012
Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

De raad heeft het volgende besluit gewijzigd 
vastgesteld:
Bestemmingsplan Woonwijken zuidoost 
(geamendeerd)
Amendement op initiatief van de VVD
De raad wijzigt het besluit tot vaststelling in die zin, 
dat de verbeelding van het bestemmingplan als volgt 
wordt aangepast:
-  voor de woonwagens de bouwhoogte van het 

bestemmingsvlak ‘Wonen’ ter plaatse van de 
aanduiding ‘woonwagenstandplaats’ wordt gewijzigd 
van 4 meter in 6 meter;

-  voor de beide garages op de woonwagenlocatie 
aan het bestemmingsvlak ‘Wonen’ ter plaatse van 
de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen-garages 

woonwagenstandplaats’ een hoogtescheidingslijn 
wordt toegevoegd en een aanduiding voor de goot- 
en bouwhoogte van 4 meter elk.

Het amendement is aangenomen met 20 stemmen 
voor.

Geamendeerd besluit:
1. De ambtshalve wijzigingen over te nemen.
2.  De wijzigingen naar aanleiding van de ingediende 

zienswijzen over te nemen.
3.  Het in bovenstaande zin gewijzigde bestemmings-

plan ‘Woonwijken zuidoost’, bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 
het GML-bestand: NL.IMRO.0397.BPZuidoost-0201.
GML met de bijbehorende bestanden vast te stellen 
overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan 
dat ter inzage heeft gelegen en waarbij voor de 

locatie van de geometrische planobjecten gebruik 
is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is 
aan de GBKN (versie april 2010) en kadastrale kaart 
(versie april 2010) samengevoegd tot één bestand 
genaamd o_NLIMRO.0397.BPZuidoost-0201.DGN

Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en  
2 stemmen tegen. De fractie van HBB stemde tegen.

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
en zonder beraadslaging vastgesteld
-   Belastingverordeningen 2013.
-  Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
-   Verlenen budgetsubsidie 2013-2014 aan de Stichting 

Kontext.
- Budgetsubsidie Stichting CASCA 2013 t/m 2014.
- Verordening maatschappelijke ondersteuning.



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




