
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

2 februari 2023, 09.00 uur
➜ Welstandscommissie

2 februari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften
• Bezwaar tegen afwijzing controle- 

en handhavingsverzoek m.b.t. 
sluitingstijd terras Oude Slot 

• Bezwaar tegen weigering 
omgevingsvergunning voor aanleg 
uitweg/inrit, Einthovenlaan 12

• Niet openbaar: bezwaar tegen 
besluit bekostiging opleidingstraject 
hulphond (WMO)

7 februari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Voorstel aanpak 

menstruatiearmoede 
• Voortgang opvangplekken 

vluchtelingen en statushouders

8 februari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Termijnagenda MRA 2023
• Instellen Gemeenschappelijke 

Regeling Bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede 
per 1 januari 2023

• Managementletter 
interimcontrole 2022

• Energietransitie

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

2 februari 2023, 19.30 – 21.00 uur
➜ Rondetafelgesprek 

over wonen
Praat met de raad mee over wonen 
in Heemstede. Ook kunt u reageren 
op de concept woonvisie. 
Aanmelden voor 1 februari 2023 via 
gri�e@heemstede.nl. Locatie: raadhuis

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

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ B.K. Biber, 16-05-1988, 

Zandvoortselaan 75A

Nieuwe regelgeving: 
➜ wijziging Algemene plaatselijke 

verordening (APV) Heemstede 2023

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijziging winkelpui/luifel, 

Binnenweg 148
➜ plaatsen scootersafe, Dr. J.R. 

Thorbeckelaan 76
➜ plaatsen zonnepanelen, 

Glipper Dreef 197
➜ kappen 2 bomen, Hageveld 1
➜ plaatsen hybride warmtepomp op 

dakkapel, Kraanvogellaan 20
➜ schuimbeton isolatie onder vloer, vloer 

vervangen voor vloerverwarming, 
Rembrandtlaan 34

De WOZ-waarde van uw woning 
Deze maand ontvangt u een 
aanslagbiljet met daarop de WOZ-
waarde voor het belastingjaar 
2023 met als peildatum 

01-01-2022. De WOZ-waarde bepaalt 
onder andere het bedrag dat u betaalt aan 
onroerendezaakbelasting (OZB). 

De laatste berichten over de woningmarkt 
laten zien dat de gemiddelde verkoopprijs 
en de vraagprijzen van woningen 
de afgelopen maanden dalen. De 
waardedaling van woningen die in 2022 
is ingezet ziet u nog niet terug in de 
WOZ-waarden van dit jaar. De gemeente 

kijkt dit jaar nog naar de verkopen 
rondom de verplichte peildatum van 
01-01-2022. Het e�ect van de huidige 
marktontwikkelingen vindt u terug op 
het aanslagbiljet van 2024. De verplichte 
peildatum daarvan is 01-01-2023. 

Uw aanslag gemeentelijke 
belastingen online ontvangen? 
Meld u aan voor de berichtenbox van 
MijnOverheid om de aanslag voortaan 
online te ontvangen. Makkelijk zelf te 
regelen via de website mijn.overheid.nl. 
Vink hier GBKZ (Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid) aan.

Heeft u vragen over een aanslag 
of de WOZ-waarde?
Bel gerust. Een medewerker van GBKZ 
helpt u graag. U kunt van maandag 
t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur 
bellen naar (023) 512 6066 of vul het 
contactformulier in op gbkz.nl.

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.

We leven in dure tijden. Veel 
mensen willen daarom thuis de 
verwarming en lampen liever niet 
aanzetten. Het Leger des Heils 

en gemeente Heemstede willen hen niet 
in de kou laten zitten en hebben daarom 
Warme Kamers in de bibliotheek in Plein1 
en de Luifel geopend. Om te studeren, een 

Vrijwilligersprijs 
voor Ties

Ties van der Beeke is unaniem 
gekozen als de winnaar van de 
Vrijwilligersprijs Heemstede 
2022. Wethouder Arianne de 

Wit overhandigde hem vorige week trots 
de prijs. Ties is het jongste bestuurslid 
van vereniging RCH-Pinguïns, speler 
van het 1e honkbalteam én betrokken 
bij de organisatie van jeugdtrainingen 
en NLdoet. Hij heeft de coronatijd 
goed benut door de faciliteiten van de 
vereniging te verbeteren. 
Van harte gefeliciteerd Ties!

Deel uw idee voor een 
nieuwe traditie!

Dit jaar zou de laatste 
kerstboomverbranding 
plaatsvinden in de gemeente. 

Helaas kon deze door het slechte 
weer niet doorgaan. Daarmee kwam 
abrupt een einde aan de jarenlange 
traditie. Heeft u een nieuw en fris 
idee om een vervangende traditie 
te starten? Deel uw idee dan met de 
gemeente. U kunt een e-mail sturen 
naar evenementen@heemstede.nl. Of 
neem telefonisch contact op met de 
evenementencoördinator via 14 023.

Koud thuis? Kom er warm bij zitten
kopje ko�e te drinken, een spelletje te 
spelen of gewoon een boek te lezen. Het 
Warme Kamers initiatief loopt tot 1 maart 
2023. De locaties zijn tijdens de reguliere 
openingstijden geopend. 
Ga voor meer informatie, openingstijden 
en voorwaarden naar 
legerdesheils.nl/warmekamers. Vervolg op volgende bladzijde.
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De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden entree, Glipper Dreef 177
➜ restaureren en herplaatsing

smeedijzeren hek, Huis te Manpad aan
Herenweg tegenover nr. 9

➜ nokverhoging, plaatsen dakkapel en
dakraam, Kohnstammlaan 18

➜ vervangen dakkapel, Rijnlaan 6
➜ plaatsen kozijn garage,

Strawinskylaan 62
➜ bouwkundig splitsen pand,

Vervolg van vorige bladzijde. plaatsen dakterras en inpandige 
constructiewijzigingen, 
Zandvoortselaan 2B

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden entree, Glipper Dreef 177
➜ restaureren en herplaatsing

smeedijzeren hek, Huis te Manpad aan
Herenweg tegenover nr. 9

➜ bouwkundig splitsen pand,
plaatsen dakterras en inpandige
constructiewijzigingen,
Zandvoortselaan 2B

Verleende 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen isolatieplaten en vervangen

dakpannen, Herenweg 191 en 193
➜ dakopbouw topgevel en interne

constructieve wijziging, Johannes
Bosboomlaan 2

➜ plaatsen schaduwdoeken,
kinderopvang Blos aan Overijssellaan
197 en 309

➜ schuimbeton isolatie, vloer vervangen
voor vloerverwarming,
Rembrandtlaan 34

➜ verbouwing woning en dierenkliniek

Meer informatie: heemstede.nl

naar appartementen en kantoorruimte, 
Zandvoortselaan 70 en 70A




