
De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Tijdens de 

commissievergaderingen kunt u 
inspreken. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl

24 mei, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen

24 mei, 20.00 uur
➜ Welstandscommissie

25 mei, 19.30 uur 
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

Bekijk de de�nitieve en 
volledige agenda op 
gemeentebestuur.heemstede.nl

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

Afwijkende openingstijden
Pinksteren (maandag 29 mei):
gesloten

Te luid geluid is uit
Met de campagne ‘Te luid 
geluid is uit’ laat gemeente 
Heemstede weten dat 

minder verkeerslawaai welkom is. 
Burgemeester Astrid Nienhuis onthulde 
één van de campagneborden aan de 
Lanckhorstlaan. Het gaat vooral over 
motoren die in grote groepen met te 
veel lawaai rondtoeren maar ook auto’s 
die voorzien zijn van speci�eke uitlaten. 
In Heemstede hangen op zes plekken 
borden. Met deze campagne vragen 
wij aan bestuurders van motoren en 
andere motorvoertuigen om rekening 
te houden met hun omgeving.
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 21

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vervangen dakkapellen voor- en 

achtergeveldakvlak Bronsteeweg 51 
en 53 en plaatsen van dakkapel op 
zijgeveldakvlak, Bronsteeweg 51 

➜ plaatsen dakkapel op 
voorgeveldakvlak, Kastanjelaan 9

➜ plaatsen dakkapel op zijgeveldakvlak, 
Raadhuisstraat 83

➜ brandveilig gebruik basisschool 
De Evenaar, Van der Waalslaan 33

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
➜ aanleggen van een uitweg/inrit, 

Bronsteeweg 39
➜ plaatsen dakkapel op achtergevel-

dakvlak, Oude Posthuisstraat 39
➜ realiseren van een uitweg/inrit 

voor toegang voor garages en 
parkeerplaatsen voor bewoners van 
Blekersvaartweg 14B, C en D, Van der 
Horstlaan bij 66

➜ verbouwen begane grond naar 
woonruimte, Koediefslaan 121a

➜ plaatsen van een airco-unit op dak 
serre, Herenweg 143

➜ aanpassen bestrating bij de Marisbrug 
bij J.H. Weissenbruchweg 18

➜ uitvoeren stucwerkzaamheden en 
terugbrengen naar originele staat, 
Herenweg 142

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning
➜ plaatsen dakkapel op 

achtergeveldakvlak, Oude 
Posthuisstraat 39

Gemeentelijke 
activiteiten

Donderdag 1 juni van 14-15 uur
➜ Overlastspreekuur 

Gemeentehuis van Heemstede

Burgemeester Astrid Nienhuis gaat 
geen tweede termijn in

Onze burgemeester Astrid 
Nienhuis heeft laten weten 
dat ze stopt wanneer haar 

ambtsperiode van 6 jaar is afgelopen. Dit 
betekent dat ze vanaf begin 2024 geen 
burgemeester meer is van onze mooie 
gemeente. Iets wat ze de afgelopen 
jaren met veel plezier en inzet heeft 
gedaan, en blijft doen totdat een nieuwe 
burgemeester is gekozen. In haar 
contacten met inwoners, ondernemers, 
verenigingen, het gemeentebestuur maar 
ook met de ambtenaren. 

Voor haar is dit het moment in haar 
carrière om een mooie periode af te 
sluiten en iets nieuws te beginnen. Wat ze 

gaat doen is nog onzeker. Dat ze zich blijft 
inspannen voor de samenleving is wel 
duidelijk. Naast al haar ervaring is dit iets 
waar haar hart ligt. 

Over het vervolg volgt later meer.

Locaties Leidsevaartweg vallen af 
voor huisvesting asielzoekers

De gemeenten in de regio 
Kennemerland werken samen 
aan de opgave om huisvesting 

voor asielzoekers te realiseren. Voor 
Heemstede betekent dit dat we dit jaar 
ongeveer 108 asielzoekers op gaan 
vangen. Om deze mensen een plek te 
geven heeft de gemeente als mogelijke 
opvanglocaties Leidsevaartweg 5-7 en 
Leidsevaartweg 17-19 voorgesteld aan 
het COA. Het COA is verantwoordelijk voor 
de opvang van asielzoekers in Nederland. 
De beide locaties zijn na nader onderzoek 
komen te vervallen.

De gemeente Heemstede staat voor 
een maatschappelijke taak die impact 
heeft op de woon- en leefomgeving van 

inwoners. Het huisvesten van mensen 
die dringend een dak boven hun hoofd 
nodig hebben. De urgentie is hoog. 
Omdat de twee aangedragen locaties 
aan de Leidsevaartweg zijn afgevallen, 
moeten we op zoek naar alternatieven 
voor de opvang van de asielzoekers en 
amv’ers (alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen), zoals regionaal 
afgesproken. We verkennen daarom 
opvanglocaties op verschillende plekken 
in Heemstede. 
Op heemstede.nl/huisvesting leest u 
hier meer over. U kunt zich via deze 
webpagina ook inschrijven voor de 
digitale bewonersbrief. Zo blijft u op de 
hoogte van nieuws over de huisvesting 
van asielzoekers.

Subsidie lokale collectieve 
energie-initiatieven

Heeft u een goed initiatief om 
energie te besparen? 
Inwoners van Heemstede 
kunnen vanaf nu subsidie 

aanvragen voor lokale energie-
initiatieven. Er is € 30.000 beschikbaar 
gesteld. Een aanvraag indienen kan via 
heemstededuurzaam.nl/energie-initiatief. 
De uiterlijke datum hiervoor is 9 juli.
Wethouder Anneke Grummel: “Om de 
energietransitie te laten slagen, zijn 
betrokken inwoners nodig. We moedigen 
iedereen daarom aan hun steentje 

bij te dragen aan energiebesparing 
en energieopwekking uit duurzame 
bronnen. Door te infomeren, inspireren en 
�nancieel te ondersteunen. Er leven veel 
kansrijke ideeën in onze gemeente. Denk 
aan een gezamenlijke buurtbatterij voor 
het opslaan van duurzame energie. Of het 
plaatsen van zonnepanelen op een groot 
gebouw of een stuk land waar bewoners 
uit de omgeving van kunnen genieten. 
Om al deze ideeën niet te laten stranden, 
hebben we deze nieuwe subsidie in het 
leven geroepen.”

Hoe ervaart u het 
parkeren in uw buurt?

Hoe makkelijk vindt u het om 
een parkeerplek in uw buurt 
te vinden? Ervaart u wel eens 
ongemak door parkeren? En hoe 

kijkt uw bezoek hier tegenaan?
Wij willen met een juiste visie op parkeren, 

gastvrij blijven richting inwoners, 
ondernemers, werkenden en bezoekers, 
én het dorpse en groene karakter 
behouden. Omdat factoren die invloed 
(kunnen) hebben op het parkeren steeds 
veranderen, bekijkt de gemeente of het 
huidige parkeerbeleid nog volstaat. Hierin 
nemen we de huidige situatie, toekomstige 
ontwikkelingen en onze ambities mee. 

Daarom vinden we het belangrijk om 
te weten hoe inwoners, ondernemers, 
werkenden en bezoekers 
van onze gemeente het 
parkeren beleven. 
Geeft u ook uw mening? 
Ga naar heemstede.nl/
parkeervisie of gebruik de 
QR-code




