
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

19 januari 2023, 09.00 uur
➜ Welstandscommissie

19 januari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

24 januari 2023, 20.00 uur
➜ Fractievergadering

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
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Gemeentelijke 
activiteiten

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 mee tot 
30 januari 2023 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

O�ciële 
bekendmakingen

➜ Lucas van Leijdenlaan nr. 2, Beverboom, 
rotting en zwamvorming door schade 

Herplant wordt later in het jaar bepaald. 
In principe op de huidige locatie. Indien 
niet mogelijk door kabels en leidingen en 
of voldoende ruimte worden de bomen 
herplant in de wijk of ergens anders in de 
gemeente.

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ W.P.M. Fernando, 01-06-1983, 

Zandvoortselaan 139 A 
➜ C.R.A. van der Schoot, 20-03-1988, 

Zandvoortselaan 139 A
➜ R.A.A. Fernando, 28-04-2017, 

Zandvoortselaan 139 A
➜ R.C. Fernando, 31-03-2020, 

Zandvoortselaan 139 A
➜ R.R.G.M. van der Schoot, 10-06-1942, 

Zandvoortselaan 139 A
➜ I. Verwoerd, 13-01-1949, 

Zandvoortselaan 139 A

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen uitweg/inrit, 

Dr. Schaepmanlaan 9
➜ plaatsen dakkapel, Julianalaan 16
➜ nokverhoging, plaatsen dakkapel en 

dakraam, Kohnstammlaan 18

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen tuinhuis met overkapping, 

Glipperweg 83.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen haagondersteunende 

erfafscheiding, Amstellaan 3
➜ creëren topgevel, Van Slingelandtlaan 9 

(reactietermijn: 2 weken)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vervangen pui, Binnenweg 125A
➜ plaatsen uitweg/inrit, 

Dr. Schaepmanlaan 9
➜ opbouw achterzijde woonhuis, 

H.W. Mesdaglaan 32
➜ realiseren dakopbouw, verhoging 

nok, optrekken voorgevel en plaatsen 
dakkapel, Huizingalaan 22

➜ interne constructieve wijziging, 
Jozef Israëlsplein 3

➜ vervangen gevelkozijnen, vervangen 
gevelbetimmeringen en wijzigen kleur 
gevelmetselwerk, L. van Wijkplein 15

➜ plaatsen vlaggenmast (7 meter), 
Raadhuisplein 1

➜ plaatsen vlaggenmast (10 meter), 
Raadhuisplein 1

➜ gevelwijziging, Schielaan 1

Subsidies voor sport, 
cultuur en archeologie 

Ga met de gemeenteraad in 
gesprek over wonen in Heemstede

Wist u dat..
Ko�epads en theezakjes 
bij het gft-afval mogen? 
Het scheiden van 
ko�epads en theezakjes 

via het gft-afval levert op jaarbasis 
zo’n 88 miljoen kilo extra compost 
op. Ko�edik en theeblaadjes 
zijn 100% natuurlijk en doen het 
daarom goed in de gft-bak!

Ook in 2023 hebben wij een 
budget beschikbaar voor 
activiteiten op het gebied 
van sport, archeologie en 

cultuur. Dit budget is bedoelt voor 
maatschappelijke organisaties en 
instellingen in Heemstede.

Wilt u in 2023 een activiteit 
organiseren? 
Mogelijk komt u in aanmerking voor een 
subsidie. Lees op heemstede.nl/subsidies 
meer over de voorwaarden en het 
aanvragen van gemeentelijke subsidies.

De gemeenteraad van 
Heemstede organiseert 
op donderdag 2 februari 

2023 van 19.30 tot 21.00 uur in het 
raadhuis een rondetafelgesprek over 
wonen in Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd! 

Wat is een rondetafelgesprek?
Een rondetafelgesprek is een gesprek 
met de gemeenteraad om te luisteren 
naar hoe inwoners denken over een 
bepaald onderwerp of voorstel. Het 
rondetafelgesprek start met een inbreng 
van elke deelnemer (max. 1 minuut), 
waarin u kunt vertellen wie u bent en wat 
u belangrijk vindt als het om wonen gaat. 

Praat mee over de woonvisie
Tijdens deze avond kunt u reageren 

op de concept woonvisie. Hierin staan 
ambities op het gebied van leefbare en 
inclusieve woonwijken, passend wonen, 
zorg & wonen en toekomstbestendig 
wonen. Maar ook hoeveel procent 
sociale huurwoningen in een 
woningbouwproject moeten komen. 
En hoe de gemeente omgaat met de 
verduurzaming van woningen. 

U vindt de concept woonvisie op 
gemeentebestuur.heemstede.nl/
Vergaderingen/Rondetafelgesprek/
2023/02-februari/19:30. 
Op deze pagina is ook het 
rondetafelgesprek live te volgen. 

Bent u erbij?
Meld u voor 1 februari 2023 aan via 
gri�e@heemstede.nl.

Blijf op de hoogte 
van nieuws uit uw 
gemeente!

Op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen in 
gemeente Heemstede? 

Meld u aan voor de nieuwsbrief via 
heemstede.nl/nieuwsbrief of scan de 
QR-code. 

Deze 
nieuwsbrief 
wordt 1 keer 
per maand 
verzonden.

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verwijdering gemeentelijke bomen:
➜ Jacob van Ruisdaellaan tussen nr. 42 en 

44, Amerikaanse tulpenboom, dood
➜ Linge aan de overzijde van nr. 63 in het 

park, Bolesdoorn, dood
➜ Sportparklaan op het sportpark langs 

de Ringvaart, omvalgevaar
➜ Wandelpad Cruquiusweg, 

4x Zwarte els, dood
➜ Wandelpad Cruquiusweg, 

Zomer eik, dood
➜ Ir. Lelylaan 42, gewone haagbeuk, dood
➜ Schielaan 24, Finse meelbes, aan het 

afsterven
➜ Strawinskylaan tegen over nr. 45 en 47, 

Els, schuinstand

Gratis strooizout 
Wist u dat u bij de milieustraat 
van Meerlanden in Heemstede 
(Cruquiusweg 47) een zak 

strooizout kunt ophalen voor eigen 
gebruik? Juist als het (nog) niet vriest zijn 
de rijen kort, is het zout of voorraad en 
heeft u het op tijd in huis voor als het nodig 
is. Voor iedere inwoner is de zak zout gratis. 
Legitimatie is hierbij verplicht. 1 zak per 
woonadres en zolang de voorraad strekt. 
Meer informatie via meerlanden.nl/
mijn-gemeente/gladheidbestrijding.




