
De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. 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.

De eerstvolgende commissievergadering 
is op 15 februari 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
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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 05

Gemeentelijke 
activiteiten

3 februari 2022, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur 

Buurtbemiddeling
In verband met de coronamaatregelen 
wordt het overlastspreekuur 
telefonisch gehouden. U kunt 
bellen met 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.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voormalig postkantoor Binnenweg 160

Meer in de gft-bak, minder bij het restafval

Eens per 4 jaar bepaalt u bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
de samenstelling van de 
gemeenteraad.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. U kunt ook 
vervroegd stemmen op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart. 

U mag stemmen als u:
• De Nederlandse nationaliteit heeft
• Op 31 januari 2022 in de gemeente 

Heemstede ingeschreven staat
• Op 16 maart 2022 18 jaar of ouder bent
• Nationaliteit bezit van 1 van de landen 

van de Europese Unie

Voor het oude postkantoor 
aan de Binnenweg 160 
is de gemeentelijke 
monumentenstatus 

aangevraagd. Na een positief advies van 
de erfgoedcommissie heeft het college 
van burgemeester en wethouders op 25 
januari 2022 het voornemen uitgesproken 
om het gebouw (waar nu Rivièra Maison 
zit) aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

Gemeentelijk monument
Als het pand wordt aangewezen als 
gemeentelijke monument heeft het een 
beschermde status om het te behouden 

• Nationaliteit bezit van een land buiten 
de Europese Unie en minimaal 5 jaar 
legaal in Nederland woont

• Niet uitgesloten bent van het kiesrecht 
in Nederland

Ga voor meer informatie over de verkie-
zingen naar heemstede.nl/verkiezingen.

In Heemstede belandt bijna 40% van het groente-, fruit- en tuinafval (gft) bij 
het restafval. Zonde, want van gft wordt compost en biogas gemaakt. Het is 
ook nog eens 100% recyclebaar. Goed afval scheiden vermindert bovendien 
de CO2-uitstoot.

Wat gaat in welke bak? 
Niet iedereen weet wat wel of juist niet in de gft-bak hoort. 
Want niet alleen schillen, brood, kaas, visgraten en oude bloemen 
zijn welkom in uw gft-bak. Ook kalkoenbotjes en oude jus horen 
erbij! Om u op te weg te helpen, hebben we een lijstje gemaakt. 
Ga hiervoor naar heemstededuurzaam.nl/meer-in-de-gft-bak-minder-bij-het-restafval. 
Ga voor meer informatie over afval in Heemstede naar heemstede.nl/afval of scan de 
QR-code.

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ gevelwijziging ten behoeve van een 

supermarkt, Bronsteeweg 2
➜ interne constructieve wijziging, 

Jacques Perklaan 5
➜ aanleggen uitweg/inrit, Kerklaan 117
➜ vergroten dakkapel, Laan van 

Insulinde 12

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Abraham 

Kuyperstraat 12
➜ vervangen ketels blokverwarming, 

complex Spaarneborgh, 
Bartoklaan 59-106

➜ plaatsen dakopbouw, Bernard 
Zweerslaan 75

➜ kappen van een wilg, Dr. 
Schaepmanlaan ter hoogte van 45

➜ interne constructieve wijziging, 
Korhoenlaan 80

➜ plaatsen dakkapel, Linge 81

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

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

O�ciële bekendmakingen 

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: 
woensdag 16 februari, 10.00-11.00 uur.

voor de toekomst. Dat betekent dat een 
eigenaar niet zomaar het gebouw mag 
afbreken, verstoren of wijzigen. Voor 
het restaureren van een gemeentelijk 
monument kan de eigenaar in 
aanmerking komen voor een subsidie.

Zienswijze indienen
De eigenaar en andere belanghebbenden 
kunnen tot en met 23 februari 2022 
een zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van Heemstede, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Het college zal alle belangen 
tegen elkaar afwegen en daarna een 
besluit nemen.

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.




