
De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. 

Door de verscherpte coronamaatrege-
len 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.

20 januari 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

bezwaarschriften
• 20.00 uur: bezwaar tegen de 

terugvordering van een uitkering op 
grond van de Participatiewet (niet 
openbaar)

• 20.30 uur: bezwaar tegen de afwijzing 
van een intrekkingsverzoek van een 
verleende omgevingsvergunning voor 
een dakterras aan de Binnenweg 194 
(openbaar)

• 21.00 uur: bezwaar tegen het weigeren 
van een omgevingsvergunning 
voor het realiseren van een brug 
over de Blekersvaart ter hoogte van 
Binnenweg 183-185 (openbaar)

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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Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 03

Gemeentelijke 
activiteiten

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.

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.

Tot en met 8 maart 2022
➜ Expositie Adriaan Pauw
Zo’n 45 kunstwerken met als thema 
Adriaan Pauw zijn te bewonderen in het 
raadhuis (Burgerzaal). De kunstwerken 
zijn gemaakt door cursisten uit 
Heemstede (en deels Haarlem). U kunt 
stemmen op het mooiste kunstwerk.

Uw kind beter leren slapen 
Uw kind kan problemen hebben 
met slapen. Slaapproblemen zorgen 
ervoor dat uw kind en uzelf overdag 
moe zijn en het hele gezin uitgeput 

raakt. Wat kunnen redenen zijn dat uw kind 
niet goed slaapt? En hoe leert u uw kind om 
beter te slapen? Tijdens de online workshop 
‘Uw kind beter leren slapen’ komen deze en 
andere onderwerpen aan bod. Stel al uw 
vragen! Aanmelden kan via cjgheemstede.nl.

Datum: woensdag 9 februari 2022, 19.30 uur

De gemeente Heemstede 
organiseert samen met 
Bloemendaal, Haarlem, 

Zandvoort en het Duurzaam Bouwloket 
een isolatieactie. Door onze krachten 
te bundelen, houden we de prijs laag. 

Tot 31 maart kunt u tegen een scherpe 
prijs isolatieglas, spouwmuur-, vloer- en 
bodemisolatie laten aanbrengen. 

Meer weten over deze inkoopactie? Ga naar 
heemstededuurzaam.nl/isolatieactie.

Isoleer uw woning 

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

Verwijderen vaartuig: 
➜ boot (wit met zwart dek), zonder 

vergunning, Glipperzandvaart ter 
hoogte van Kadijk nummer 4. Haal vóór 
27 januari 2022 de boot weg.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ gevelwijzigingen en plaatsen dakkapel, 

Burgemeester van Lennepweg 4
➜ plaatsen dakkapel, Fie Carelsenlaan 12
➜ kappen van es en esdoorn, Hageveld 1
➜ plaatsen dakkapel, Heemsteedse Dreef 

153
➜ wijzigen entree woonhuis, Zomerlaan 

17
➜ graafwerkzaamheden aan de 

Cruquiusbrug aan de N201 en 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

aanbrengen ondergrondse constructies 
(fundatie voetgangerstunnel) aan 
Cruquiusweg aan de N201 over de 
Ringvaart

Aanvraag omgevingsvergunning 
ingetrokken:
➜ plaatsen van een metselpenant, 

Koediefslaan 37 

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapellen, Rijnlaan 49
➜ wijzigen voor- en zijgevel, 

Strawinskylaan 27

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ vervangen toegangspoort, Kees van 

Lentsingel 10

Verleende omgevingsvergunning:
➜ aanleggen uitweg/inrit, Burg. van 

Lennepweg 10

➜ vergroten kozijn, Franz Lehárlaan 1
➜ plaatsen dakopbouw, Havenstraat 12
➜ plaatsen dakkapel, Heemsteedse Dreef 

153
➜ plaatsen dakkapel, J. Dixlaan 34
➜ vervangen beschoeiing en de steiger 

langs het Heemsteeds Kanaal, 
vervangen en vergroten van de 
havenkom Zeeverkennersgroep, 
Nijverheidsweg 43

➜ interne constructieve wijziging, 
Orchideeënlaan 14

➜ splitsen pand, Zandvoortselaan 139A

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: 
donderdag 27 januari, 
tussen 19.00-19.45 uur.

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




