
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

26 januari 2023, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Benoeming lid 

vertrouwenscommissie
• Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening

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 04

Gemeentelijke 
activiteiten

2 februari 2023, 14.00 - 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies 
en bemiddelt tussen buren die 
overlast van elkaar ervaren en 
dit willen oplossen. 
Lees meer op meerwaarde.nl. 
Locatie: raadhuis Heemstede

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

Hoe berekenen wij de WOZ-waarde? 

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ J. Koolen, 15-07-1982, 
 Raadhuisstraat 51A 
➜ O. Diner, 01-04-1994, Glipperweg 4

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:
➜ twee standplaatsen ambulante horeca 

parallelweg Heemsteedse Dreef

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ voorgevel naar voren plaatsen, 
 Dr. Schaepmanlaan 69
➜ nieuwbouw villa, Frans Lisztlaan 1
➜ uitbreiden woonhuis, Glipperweg 62
➜ kappen 14 bomen (slechte conditie of 

dood), Herfstlaan 3
➜ plaatsen dakkapellen, Hunzelaan 14
➜ plaatsen dakopbouw en dakkapellen, 

Jacob van Campenstraat 41
➜ uitbreiding eerste verdieping en 

plaatsen dakkapel, Strawinskylaan 33
➜ plaatsen 2 kozijnen, Van ‘t Ho�  aan 10
➜ plaatsen dakkapel, Vondelkade 46

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen haagondersteunende 

erfafscheiding, Coby Riemersmalaan 29
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136
➜ plaatsen tuinhuis, Glipperweg 83
➜ kappen 14 bomen (slechte conditie of 

dood), Herfstlaan 3

Meld u aan voor de digitale 
informatiebrief huisvesting 
vluchtelingen en statushouders 

Alle informatie over de huisvesting van vluchtelingen en 
statushouders in Heemstede gaan we vanaf 1 februari 
2023 per digitale informatiebrief communiceren. Als u op 

de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u zich 
aanmelden. Scan hiervoor de QR-code. Deze digitale informatiebrief 
is ter vervanging van de papieren versie. Dit 
doen wij mede in het kader van duurzaamheid. 
Natuurlijk wordt de informatie ook in de 
Heemsteder geplaatst.

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

zijn daarom meer openbare laadpalen 
nodig. Er is een plankaart gemaakt met 
daarop de mogelijke locaties. 

De gemeente bepaalt elk 
jaar de WOZ-waarde van uw 
woning, bedrijfspand of stuk 
grond. In februari ontvangt u 

een aanslagbiljet met daarop de WOZ-

waarde van uw woning. De WOZ-waarde 
bepaalt het bedrag dat u betaalt aan 
onroerendezaakbelasting.

Meer weten over de WOZ-waarde? 
Bekijk het � lmpje op gbkz.nl/woz-waarde. 
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.

Stem op uw favoriete bord! 
Bij elke speelplek in Heemstede staat een speelbord met de spelregels. Deze 
borden zijn aan vervanging toe. We hebben de Heemsteedse illustrator Bianca van 
Loon gevraagd 3 ontwerpen te maken. Scan de QR-code en stem op uw favoriete 
speelbord!

Denk met ons mee over nieuwe 
laadpalen!

U kunt tot 30 januari 2023 meedenken 
over de locaties van de nieuwe 
laadpalen. Op een interactieve kaart 
kunt u opmerkingen toevoegen. 
Reageren kan op 
heemstededuurzaam.nl/laadpalen. 

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
heemstede.nl/werkaandeweg




