
Workshop leren 
praten: van ‘aaa’ tot 
papa en mama 

Leren praten begint al vanaf de 
geboorte. De eerste klanken 
maakt uw kind vanzelf. Maar hoe 
leert uw kind om van klanken 

echte woorden te maken? Hoe ziet de 
taalontwikkeling van peuters eruit? 
Kunt u uw kind daarbij helpen? En wat 
kunt u doen als u merkt dat uw kind 
moeite heeft met taal? Tijdens de gratis 
online workshop ‘Leren praten’ komen 
deze en andere onderwerpen aan bod. 
Aanmelden kan via cjgheemstede.nl.

Datum: woensdag 2 februari 2022, 
19.30 uur

De commissie- en raads-
vergaderingen 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.

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
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Gemeentelijke 
activiteiten

13 januari 2022, 19.30 uur
➜  Een band met uw baby 

opbouwen
In deze online workshop leert u allerlei 
manieren om contact te maken met uw 
baby: in de buik en net na de geboorte. 
Inschrijven 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.

27 januari 2022, 19.00-19.45 uur
➜  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. Aanmelden via 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl of 
(023) 548 58 51.

Vanaf 2022 WOZ-waarde gebaseerd 
op gebruiksoppervlakte 

Uw gemeente bepaalt elk 
jaar de WOZ-waarde van uw 
woning, bedrijfspand of stuk 
grond. Bij het berekenen van de 

WOZ-waarde kijken we vanaf 2022 naar 
de gebruiksoppervlakte in plaats van 
kubieke meters. Dit is een meetmethode 
waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs 
en bouwmaatschappijen werken. Dit 
zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor 
woningeigenaren. 

Onroerendezaakbelasting
Ieder jaar ontvangt u in februari een 
aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde 
van uw woning. De WOZ-waarde bepaalt 
vervolgens het bedrag dat u betaalt aan 
onroerendezaakbelasting.

Meer weten over de WOZ-waarde? 
Bekijk het � lmpje op gbkz.nl/woz-waarde 
(onder ‘ook interessant’). Hierin vertellen 
we meer over de WOZ-waarde, de 
gebruiksoppervlakte en wat dit voor uw 
woning betekent. 

Vragen?
Neem contact op met GBKZ via gbkz.nl 
of bel naar (023) 512 60 66.

Heemstede is een 
groene gemeente. 
Dit houden wij graag 
zo. In de periode 

van januari tot en met maart 
planten wij daarom 98 nieuwe 
bomen. Dit staat gelijk aan het 
aantal gekapte bomen in het 
afgelopen jaar. Wij planten deze 
nieuwe bomen op een locatie 
die voor de boom het gunstigst 
is. Vaak is dit op dezelfde plek 
als waar de gekapte boom 
stond.

Benieuwd waar wij 
bomen planten?
Bekijk op de digitale kaart waar 
de bomen geplant worden/
zijn en om welke boomsoort 
het gaat. Ga hiervoor naar 
heemstede.nl (onder ‘actueel’) 
of scan de QR-code.

Planten van nieuwe bomen 
in de gemeente

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

Ontwerpbesluit weigeren 
omgevingsvergunning: 
➜ uitbreiding kinderdagverblijf 
 van 10 naar 14 kindplaatsen, 
 Johan Wagenaarlaan 1. 
 Het college heeft de aanvraag eerder 

op 30 januari 2018 geweigerd. Op 9 
november 2021 heeft de rechtbank 
dit besluit vernietigd. Het college 
bereid nu een nieuw besluit voor. Het 
ontwerpbesluit tot weigering van de 
omgevingsvergunning ligt van 
13 januari tot en met 23 februari 2022 
in het gemeentehuis ter inzage.

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

Uitschrijvingen Basisregistratie 
Personen:
➜ O. Ben-Salah, geboren 08-03-1942, 

Rijnlaan 108
➜ J.C.M. van Dam, geboren 04-01-1965, 

Beelenlaan 1
➜ M.F. Oddens, geboren 27-02-1974, 
 P.C. Hooftkade 1
➜ B. Schouten, geboren 08-05-1977, 

Lombokstraat 3 

Recti� catie regelgeving: 
➜ Wegcategoriseringsplan Heemstede

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden woonhuis, interne 

constructieve wijzigingen, vervangen 
vloer, plaatsen dakkapel, plaatsen 
zonnepanelen en een lichtstraat, 
Asterkade 17

➜ plaatsen dakkapellen, 
 Beatrixplantsoen 80
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 18
➜ interne constructieve 

wijziging,Timorstraat 8

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen ventilatieroosters in 

dakvlakken en ventilatiekanalen op 
plat dak, Hageveld 15

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de 
tas online die u gevonden hebt of zoek 
naar de portemonnee die u kwijt bent. 
Meer weten? Kijk op 
www.heemstede.nl/ilost




