
De commissie- en 
raadsvergaderingen worden 
live uitgezonden. Door de 

verscherpte coronamaatregelen kan 
geen publiek aanwezig zijn. 
Inspraak bij commissievergaderingen 
vindt ook digitaal plaats. 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

11 januari, 20.00 uur
➜		Commissie Samenleving
• Oprichten Gemeenschappelijk Orgaan 

Beschermd Wonen
• Regionaal kader Opvang, Wonen en 

Herstel 2022 tot en met 2027
• Verwervingsstrategie Beschermd 

Wonen en Maatschappelijke Opvang
• Vaststellen cultuurnota Cultuur de 

verbindende factor 2022-2024
• Wijziging Algemene 

subsidieverordening en bijzondere 
verordeningen, Actualisatie 
subsidiekader

• Vorming van een stichting 
Risicobeheer voor de gezamenlijke 
veiligheidsregio’s

• Intrekken verordening Wet 
inburgering Heemstede 2013

• Beleidsregels inburgering Heemstede 
2022 en motie Wat is de status van 
statushouders

• Inkoopstrategie individuele 
begeleiding en dagbesteding Wmo 
per 2023

• Inkoopstrategie Huishoudelijke 
Ondersteuning Wmo per 2023

• Ontwikkelingen Sociaal Domein 
inclusief Paswerk

12 januari 2022, 20.00 uur
➜		Raadscommissie Middelen
• Uitvoeringsprogramma 2022-2023 

programma Duurzaam Heemstede
• Voorstel voor verduurzamen eigen 

gebouwen jaarschijf 2022

13 januari 2022, 20.00 uur
➜		Raadscommissie Ruimte
• Vaststellen startnotitie en 

participatieplan voor de Woonvisie
• Verordening op de gemeentelijke 

adviescommissie en benoemen 
adviescommissie (Omgevingswet)

• Vaststellen plan van aanpak alternatief 
‘niet-actief-bewaakte-overweg’ 
Leyduin

• Verstedelijkingsstrategie 
Metropoolregio Amsterdam

• Startnotitie parkeren

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 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 01

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk 
met deze tips 

Kerstbomen ophalen 

• Laat binnen en buiten een lamp aan
• Zorg voor goede sloten
• Doe ook het tuinhek en de schuur op 

slot
• Meld verdachte situaties: inwoners 

kennen de buurt natuurlijk het beste. 
Meldingen van verdacht gedrag 
kunnen via 112.

• Meld u aan voor de Whatsapp 
buurtpreventie in Heemstede via 
heemstedeapp.nl.

• Doe de gratis Veilig Wonen Scan op 
veiligwonenscan.nl en ontdek of uw 
woning goed beveiligd is.

Kijk in de Meerlanden-app 
of in de afvalkalender op 
meerlanden.nl wanneer 

uw adres aan de beurt is. Doet u uw 
kerstboom eerder de deur uit? Dan biedt 
u deze (in stukken geknipt) aan via de 
groene gft-rolemmer of ondergrondse 
gft-container. Los geplaatste kerstbomen 
(naast de gft-container) worden niet 
meegenomen.

Gemeentelijke 
activiteiten

2 februari 2022, 19.30 uur
➜		Online workshop leren 

praten: van ‘aaa’ tot 
 papa en mama
Leer meer over hoe uw kind leert 
praten en hoe u daarbij kunt helpen. 
Aanmelden via cjgheemstede.nl.

18 januari 2022, 19.30 uur
➜		Online informatiebijeen-

komst over borstvoeding
Gratis online informatiebijeenkomst 
over het geven van borstvoeding. Er 
is volop ruimte om vragen te stellen. 
Inschrijven via cjgheemstede.nl.

18, 20 en 24 januari 2022, 19.30 uur
➜		Webinar over woningisolatie
Begin 2022 goed door mee te doen aan 
de nieuwe isolatieactie in Heemstede. 
U kunt hiermee uw energierekening 
verlagen en het comfort in huis 
verhogen. Meer informatie op 
heemstededuurzaam.nl/isolatieactie.

In gesprek met de 
burgemeester 

Burgemeester 
Astrid Nienhuis 
nodigt inwoners, 
ondernemers en 
organisaties van 
Heemstede van 
harte uit voor een 

gesprek over onderwerpen die spelen 
in de gemeente.

Wilt u in gesprek met de 
burgemeester?
U kunt een afspraak maken 
via het bestuurssecretariaat: 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl 
of telefoon (023) 548 58 51. 

Eerstvolgende mogelijkheid: 
woensdag 12 januari, 
tussen 11.15-12.00 uur.

Uw aanslag gemeentelijke 
belastingen online ontvangen?

Meld u aan voor de berichtenbox 
van MijnOverheid om de aanslag 
voortaan online te ontvangen. U 

ontvangt uw aanslagen dan niet meer per 
post. U ontvangt een e-mail zodra de aanslag 
in de Berichtenbox staat. Zo ontvangt 
u overzichtelijk en veilig uw aanslag én 
bespaart u papier. Makkelijk zelf te regelen 
via de website mijn.overheid.nl. Vink hier 
GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid) aan.

Hulp nodig?
Neem telefonisch contact op met 
GBKZ via (023) 512 60 66 of vul het 
contactformulier in op gbkz.nl. Ga voor 
meer informatie naar gbkz.nl/post.
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Nieuwe regelgevingen: 
➜	Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 

Heemstede 2022
➜	Beleidsregel tegemoetkoming 

meerkosten bij chronische ziekte of 
handicap Heemstede 2022 

➜	Huisvestingsverordening 
Zuid-Kennemerland/IJmond: 
Heemstede 2022

➜	Verordening 
onroerendezaakbelastingen 
Heemstede 2022

➜	Verordening afvalsto�enhe�ng 
Heemstede 2022

➜	Verordening riool- en waterzorghe�ng 
Heemstede 2022

➜	Verordening leges Heemstede 2022
➜	Verordening lijkbezorgingsrechten 

Heemstede 2022
➜	Verordening precariobelasting 

Heemstede 2022
➜	Verordening marktgelden

 Heemstede 2022

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Online workshop een 
band met uw baby 
opbouwen 

De band met uw baby begint al 
in de buik. In de online workshop 
op 13 januari om 19.30 uur leert 
u verschillende manieren om 

contact te maken met uw baby: in de 
buik en net na de geboorte. We vertellen 
u iets over de taal- en hersenontwikkeling 
van baby’s en waarom een goede 
band met uw baby vanaf de buik zo 
belangrijk is. Er is volop ruimte voor het 
stellen van vragen. Aanmelden kan via 
cjgheemstede.nl.

➜	Verordening belasting op roerende 
woon- en bedrijfsruimten 
Heemstede 2022

➜	Verordening liggeld woonschepen 
Cruquiushaven Heemstede 2022

➜	Verordening parkeerbelastingen 
Heemstede 2022

➜	Besluit wijziging Verordening BIZ 
Heemstede 2021-2025

➜	Besluit wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening Heemstede 2022

Vervallen regelgeving:
➜	Verordening individuele studietoeslag 

Participatiewet Heemstede 2017

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	dakopbouw en een �etsenberging, 

Laan van Insulinde 26
➜	plaatsen dakkapel, P.C. Hooftkade 3
➜	plaatsen dakopbouw, Slotlaan 13

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	uitbreiding achterzijde supermarkt, 

plaatsen privacy schermen bij de 
terrassen en wijzigen voorgevel, 
Glipper Dreef 105

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜	uitbreiding achterzijde supermarkt, 

plaatsen privacy schermen bij de 
terrassen en wijzigen voorgevel, 
Glipper Dreef 105. Belanghebbenden 
kunnen binnen 2 weken na publicatie 
hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en 
wethouders.

Verleende omgevingsvergunning:
➜	gevelwijziging supermarkt en kleine 

uitbreiding voorgevel, Glipper Dreef 105
➜	plaatsen van een erker, Timorstraat 8

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜	verhogen nok en uitbreiden eerste 

verdieping, Cruquiusweg 116




