
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

11 januari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Energietransitie
• Regionale samenwerking

12 januari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet
• Regionale samenwerking

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
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 02

Gemeentelijke 
activiteiten

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). 
Deze gesprekken vinden plaats in 
het gemeentehuis. 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. 
Hulp nodig bij het reageren op de 
plankaart? Vragen? Kom naar het 
inloopspreekuur. Aanmelden is niet 
nodig. Locatie: raadhuis

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

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

Nieuwe regelgevingen:
➜ Aanwijzing gri�er
➜ Verordening onroerende-

zaakbelastingen Heemstede 2023
➜ Verordening afvalsto�enhe�ng 

Heemstede 2023
➜ Verordening riool- en 

waterzorghe�ng Heemstede 2023
➜ Verordening leges Heemstede 2023
➜ Verordening lijkbezorgingsrechten 

Heemstede 2023
➜ Verordening precariobelasting 

Heemstede 2023
➜ Verordening marktgelden Heemstede 

2023
➜ Verordening belasting op roerende 

woon- en bedrijfsruimten Heemstede 
2023

➜ Verordening liggeld woonschepen 
Cruquiushaven Heemstede 2023

➜ Verordening parkeerbelastingen 
Heemstede 2023

Verwijdering �etswrakken: 
➜ Er zijn op diverse locaties �etsen 

in slechte staat aangetro�en. De 
eigenaren van deze �etsen krijgen 
tot en met 25 januari 2023 de 
gelegenheid hun �ets van de weg 
te halen of ervoor te zorgen dat de 
�ets weer in goede staat is. Is de �ets 
dan nog niet in orde? Dan wordt de 
�ets verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen 
bij de milieustraat van Meerlanden 
(Cruquiusweg 47)

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ G.A. Olaye, 22-05-2000, Glipperweg 57 
➜ O.S. Oluwamoroti, 13-08-1999, 

Glipperweg 57

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijzigen stuk grond met bestemming 

verkeer naar bestemming tuin en 
plaatsen haagondersteunende 
erfafscheiding, Amstellaan 3

➜ plaatsen tuinhuis met overkapping, 
Glipperweg 83

➜ plaatsen isolatieplaten op dakbeschot 
en vervangen dakpannen, 
Herenweg 191 en 193

➜ plaatsen vlaggenmast (7 meter), 
Raadhuisplein 1

➜ plaatsen vlaggenmast (10 meter), 
Raadhuisplein 1

➜ plaatsen kozijn voorzijde garage, 
Strawinskylaan 62

➜ inpandig terras bij woning betrekken 
en vervangen kozijn, Wagnerkade 91

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapellen, 

Chr. Bruningslaan 14
➜ aanbrengen geluidwerende 

gevelmaatregelen, Glipperweg 83
➜ optrekken topgevel, plaatsen carport, 

wijzigen garagedeur en balkon op 
(vergunningvrije) uitbouw, 
Herenweg 105

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Meerweg 6 Let op: 

er geldt een helmplicht 
sinds 1 januari
Het is sinds 1 januari 2023 verplicht om 
een helm te dragen op een snor�ets. U 
kunt een boete van € 100 krijgen bij het 
niet dragen van een helm. Een snor�ets 
mag maximaal 25 km per uur rijden 
en is te herkennen aan een blauwe 
kentekenplaat. Snor�etsers moeten op 
een �ets/brom�etspad rijden.

Samenwerken aan een plankaart 
voor laadpalen

Update tijdelijke locaties huisvesting 
vluchtelingen en statushouders

In Heemstede neemt het aantal 
elektrische auto’s de komende 
jaren verder toe. Er zijn daarom 

meer laadpalen nodig. Gemeente 
Heemstede wil vóór 2025 150 openbare 
laadpalen (300 laadpunten) plaatsen. Er 
is een plankaart gemaakt met daarop de 
mogelijke locaties. 

Denk met ons mee over de nieuwe 
laadpalen!
U kunt tot 30 januari 2023 over de 

plekken meedenken. Op de interactieve 
plankaart kunt u opmerkingen 
toevoegen. Heeft u hier hulp bij nodig? 
Kom dan naar het inloopspreekuur op 
donderdag 26 januari van 18.30 tot 19.30 
uur in het raadhuis van Heemstede. 
Aanmelden is niet nodig. 

Na alle reacties bekijken we of er 
aanpassingen op de kaart nodig zijn. 
Reageren kan op 
heemstededuurzaam.nl/laadpalen

De woonunits op de Sportparklaan en Kohnstammlaan 
mogen tot april en juni 2023 blijven staan. We 
onderzoeken meerdere opties waar we mensen 
kunnen huisvesten terwijl we ook op zoek gaan naar 

permanente woonplekken. We hebben de verkennende fase 
afgerond. Hieruit zijn enkele locaties naar voren gekomen. Deze 
locaties worden nu verder onderzocht op haalbaarheid. Daarin 
zijn gesprekken met de omwonenden ook een onderdeel.

Een overzicht van de locaties en de eerste resultaten van het onderzoek staan in de 
zogenoemde Quick Scan. Ga hiervoor naar heemstede.nl/meedenken-en-meedoen/
tijdelijke-en-permanente-huisvesting-urgente-woningzoekenden/tijdelijke-huisvesting 
of scan de QR-code. 




