
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.

27 januari, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Vragenuur raadsvergadering 27 

januari 2022
• Vaststellen cultuurnota Cultuur de 

verbindende factor 2022-2024
• Vorming van een stichting 

Risicobeheer voor de gezamenlijke 
veiligheidsregio’s

• Vaststellen startnotitie en 
participatieplan voor de Woonvisie

• Verstedelijkingsstrategie 
Metropoolregio Amsterdam

• Oprichten Gemeenschappelijk Orgaan 
Beschermd Wonen

• Regionaal kader Opvang, Wonen en 
Herstel 2022 tot en met 2027

• Wijziging Algemene 
subsidieverordening en bijzondere 
verordeningen, actualisatie 
subsidiekader

• Intrekken verordening Wet 
inburgering Heemstede 2013

• Uitvoeringsprogramma Heemstede 
Duurzaam 2022-2023

• Voorstel voor verduurzamen eigen 
gebouwen jaarschijf 2022

• Verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie voor 
omgevingskwaliteit Heemstede

• Lijst ingekomen stukken 
raadsvergadering 27 januari 2022

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

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.

3 februari 2022, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur 

Buurtbemiddeling
In verband met de coronamaatregelen 
wordt het overlastspreekuur 
telefonisch gehouden. U kunt 
bellen met het nummer van 
buurtbemiddeling via (023) 569 88 83.

9 februari 2022, 19.30 uur
➜ Online workshop 

Slaap kindje, slaap
Leer meer over de redenen waarom 
uw kind niet goed slaapt en hoe 
u 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.

Democratie is van ons allemaal 

Aanleg glasvezelnetwerk 

In het voorjaar hebben we 
een vragenlijst, een Quick 
Scan, over de Heemsteedse 
democratie uitgezet onder 

inwoners, ondernemers, ambtenaren, 
raads- en collegeleden. Hierin is aan 
inwoners gevraagd wat er goed gaat 
en wat er beter kan. Inmiddels zijn er 2 
vervolgbijeenkomsten geweest. Tijdens 
deze bijeenkomsten zijn verschillende 
onderwerpen besproken. Want hoe 
maken we eigenlijk samen beleid? Hoe 
gaan we samen in de wijk aan de slag? 
Hoe houden we elkaar op de hoogte? En 
hoe communiceren we met elkaar?

Verbeteragenda
Met bijdragen van een groot aantal 
inwoners, raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren hebben we een 
verbeteragenda opgesteld. De 
verbeteragenda bestaat uit 8 punten. 
Met een aantal zijn we direct aan de slag 
gegaan. Andere werken we verder uit 
in verschillende werkgroepen. Ook hier 
denken inwoners weer met ons mee! 

Benieuwd?
Op heemstede.nl/lokaledemocratie vindt 
u de verbeteragenda. Hier leggen we de 8 
verbeterpunten uit. 

Het bedrijf Glaspoort is in 
november 2021 gestart 
met het aanleggen van een 
glasvezelnetwerk in Heemstede. 

De gemeente Heemstede heeft hiervoor 
toestemming gegeven. Bewoners kunnen 
toestemming geven voor de (gratis) 
aansluiting in huis op dit glasvezelnetwerk. 
Om dit toe te lichten, komen medewerkers 
van Glaspoort huis-aan-huis langs. 

Vragen of opmerkingen?
Glaspoort is het aanspreekpunt voor 
de huisbezoeken en werkzaamheden. 
Inwoners die hierover vragen of 
opmerkingen hebben, kunnen deze 
doorgeven via glaspoort.nl/klantenservice. 
Hier staan ook antwoorden op veel 
gestelde vragen. Reageren kan ook 
telefonisch via 088 660 15 50 (op 
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Krantenberichten waarin wordt 
beweerd dat het enorm veel 
geld kost om huizen uit de jaren 

twintig en dertig van de vorige eeuw 
aan een beter energielabel te helpen: 
Energiecoach Henk kan er niet goed tegen, 
zegt hij. Zelf heeft hij stapsgewijs zijn huis 
uit 1925 tot een label B weten te verbeteren. 
Een belangrijk deel van die investering 

Energiecoach Henk geeft graag zijn ervaringen door
heeft hij inmiddels terugverdiend. Henk 
deelt zijn ervaringen met dorpsgenoten als 
energiecoach voor HeemSteeds Duurzamer. 
“Ik wil andere mensen helpen om óók een 
stap verder te komen.”
Ook gratis een energiecoach inschakelen 
en weten wat de mogelijkheden zijn 
om uw woning toekomstbestendig te 
maken? Kijk op heemsteedsduurzamer.nl.

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

Blijf op de hoogte 
van nieuws uit uw 
gemeente!

Op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen 
in Heemstede? Meld u 
aan voor de algemene 

nieuwsbrief en/of de nieuwsbrief over 
duurzaamheid via heemstede.nl/
nieuwsbrief. De nieuwsbrief ontvangt 
u dan maandelijks per e-mail.
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O�ciële 
bekendmakingen

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Vastgesteld:
➜ Raadsvergadering van 21 december 

2021, Addendum Nota bodembeheer 
regio IJmond met de geactualiseerde 
Bodemkwaliteitskaart (BKK) voor 
het grondgebied van de gemeente 
Heemstede (28 juli 2021)

Ter inzage (6 weken):
➜ Bestemmingsplan ‘Herziening 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Landgoederen en Groene Gebieden, 
1e herziening’

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vervangen kozijnen winkelpand, 

Binnenweg 27
➜ kappen van wilg, Dr. Schaepmanlaan 

ter hoogte van 45
➜ uitbouw en plaatsen dakkapellen, Els 

van Roodenlaan 2
➜ plaatsen noodlokalen op eigen terrein, 

Hageveld 15
➜ realisatie 2 bed & breakfast-kamers 

in voormalige stal en plaatsen 
zonnepanelen, Herenweg 61

➜ uitbreiding op begane grond en 
1e verdieping, Landzichtlaan 41

➜ plaatsen dakkapel, Linge 81

➜ verlengen vergunning voor tijdelijke 
huisvesting op terrein van de Nicolaas 
Beetsschool, Sportparklaan 3

Aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld:
➜ kappen van 1 acacia, Van Merlenlaan 4B

Verleende omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden van woonhuis, eerste 

verdieping met dakterras en plaatsen 
dakopbouw, Drieherenlaan 28

➜ kappen van 4 bomen, Hageveld 1
➜ wijzigen constructie, Heemsteedse 

Dreef 120
➜ uitbreiden woonhuis, Jacob de 

Witstraat 16

Meer informatie: heemstede.nl

➜ vergroten dakkapellen, Rijnlaan 49
➜ constructieve wijziging, Voorweg 25

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ gevelwijziging ten behoeve van een 

supermarkt, Bronsteeweg 2




