HeemstedeNIEUWS
week 01

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede

Gemeenteraad
De commissie- en raadsvergaderingen worden live
uitgezonden. Tijdens de
commissievergaderingen kunt u
inspreken. Insprekers kunnen zich
van te voren aanmelden via
griffie@heemstede.nl of (023) 548 56 46.
De vergaderingen zijn online te volgen
via gemeentebestuur.heemstede.nl
10 januari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening
• Corona Gezondheidsmonitor Jeugd
2021 en Kindermonitor 2022 (op
verzoek van HBB)
• Ontwikkelingen sociaal domein
inclusief Spaarne Werkt
• Regionale samenwerking (onder
voorbehoud van vooraf aangemelde
punten)
• Voortgang opvangplekken
vluchtelingen en statushouders
(onder voorbehoud van vooraf
ingediende vragen)
11 januari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen

Officiële
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende
bekendmakingen gepubliceerd:
Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vervangen pui, Binnenweg 125A
➜ uitbreiden entree, Glipper Dreef 177
➜ vergroten bestaande schuur,
Heemsteedse Dreef 267
(vergunningvrij)
➜ realiseren dakopbouw, verhoging
nok en optrekken voorgevel, plaatsen
dakkapellen, Huizingalaan 22
➜ plaatsen dakkapellen, Johan
Wagenaarlaan 34
➜ gevelwijziging, Schielaan 1
Ingetrokken aanvraag
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen berging, Overboslaan 3
Verleende omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging,
Cloosterweg 14
➜ bouw transportgemaal, Cruquiusweg
45
➜ plaatsen zonnepanelen, Kadijk 34A

Officiële bekendmakingen
De gemeente publiceert
officiële bekendmakingen
en kennisgevingen van
onder andere vergunningen,
ontheffingen, verkeersbesluiten en
regelgeving via Overheid.nl

U bent van harte
welkom bij de
Nieuwjaarsreceptie

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Een samenkomst op het
Raadhuisplein en in het
gemeentehuis. Tijdens de
bijeenkomst kunt u genieten
van onder andere een frietje en warme
choco. Muziek van DoReMichiel en Martijn.
Om 19.30 uur spreekt burgemeester
Astrid Nienhuis de aanwezigen toe.

8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 19.30 uur
8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl
gemeenteheemstede
@heemstede
gemeenteheemstede

Benieuwd wat er in uw buurt gebeurt?
De dienst ‘Berichten over uw buurt’ van
MijnOverheid houdt u via e-mail op de hoogte
van ontwikkelingen die van invloed zijn op uw
directe woonomgeving. Zoals het kappen van een boom,
plaatsing van een dakkapel, verbouwing van een woning
en/of het organiseren van een evenement.
7,5 miljoen Nederlanders ontvangen een welkomstmail
Bent u ouder dan 25 jaar? En heeft u een actief account
op mijn.overheid.nl? U ontvangt dan automatisch
een welkomstmail. In deze e-mail staat dat u bent
aangesloten op de dienst ‘Berichten over uw buurt’.
Overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en
waterschappen bieden op deze manier gemakkelijk en snel
inzicht in ontwikkelingen rondom uw woonomgeving.
Ga voor meer informatie naar de website mijn.overheid.nl.

Kerstboom inleveren
Boom weg bij mij
in de straat?

Zo weet u ervan!
E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’
via MijnOverheid

Vergunningen, plannen en regelgeving. Via de e-mail blijft u automatisch
op de hoogte van ontwikkelingen in uw omgeving.

Fiets veilig, fiets verlicht
Zorg dat u goed zichtbaar bent
in het verkeer als het donker is!
Staat de straatverlichting aan?
Zet dan uw fietsverlichting aan. Maar ook bij
regen of mist is verlichting verplicht. Met de
online fietscheck controleert u makkelijk of
uw fietsverlichting en -reflectie in orde is.
Ga hiervoor naar vvn.nl/fietscheck.

Gemeentelijke
activiteiten

Houtstook; hoe gezellig is dat?
Een brandend haardvuurtje geeft
warmte en sfeer. Helaas is de
rook ongezond voor uzelf en uw
omgeving. Toch stoken? Gebruik deze
stooktips om minder ongezond te stoken.
• Stook niet te vaak: hooguit twee keer
per week een paar uur.
• Laat de haard uit bij mist en windstil
weer. Via stookwijzer.nu kunt u aan
de hand van uw postcode checken
of stoken op dat moment overlast
veroorzaakt of niet. Daarbij wordt ook
de actuele luchtkwaliteit meegewogen.
• Stook alleen droog hout.
• Gebruik geen hout dat is geverfd,
gebeitst, geïmpregneerd of verlijmd.
• Laat eens per jaar uw schoorsteen
vegen.
• Houd de ventilatieroosters in huis

Meer informatie: heemstede.nl

U kunt uw kerstboom vanaf
woensdag 11 januari
aanbieden langs de openbare weg. Kinderen kunnen de bomen
inzamelen en meedoen aan de loterij.
Een deel van de opgehaalde bomen
wordt gebruikt voor de laatste kerstboomverbranding aan de Vrijheidsdreef op 11 januari van 18.30 tot 21.00
uur. Hierna komt een eind aan deze
traditie. De kerstboomverbranding past
niet meer in de klimaatdoelstellingen
van gemeente Heemstede.
U kunt uw kerstboom op 11 januari
tussen 14.00 - 16.00 uur ook zelf
inleveren. Dit kan op de hoek
Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee,
op de Glipper Dreef nabij de Molen,
op het Jan Miense Molenaerplein, ter
hoogte van het parkeerterrein van de
Kohnstammlaan, op het parkeerterrein
van de Amstellaan en op het
Raadhuisplein, voor het raadhuis
(tot 18.30 uur).

tijdens het stoken open, of zet een
raampje open.
• Toch nog veel rook? Met een
houtrookfilter heeft u een efficiëntere
verbranding en veroorzaakt u ook
minder overlast voor uw buren.
Kijk voor meer tips op milieucentraal.nl

18 januari 2023, 10.00 - 11.00 uur
➜ In gesprek met

burgemeester of wethouder

Elke maand kunnen inwoners,
ondernemers en organisaties
(na aanmelding vooraf) op een
laagdrempelige manier in gesprek met
burgemeester of wethouder(s). Lees
meer op heemstede.nl/gesprek
26 januari 2023, 18.30 – 19.30 uur
➜ Inloopspreekuur over

nieuwe laadpalen

Gemeente Heemstede wil vóór
2025 150 openbare laadpalen (300
laadpunten) plaatsen. Er is een
plankaart gemaakt met daarop de
mogelijke locaties. Denk tot 30 januari
2023 mee over deze locaties via
heemstededuurzaam.nl/laadpalen.
Vragen? Kom naar het
inloopspreekuur. Aanmelden is niet
nodig. Locatie: raadhuis

