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

verscherpte coronamaatregelen 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.

15 februari, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Addendum Regiovisie jeugdhulp 

Zuid-Kennemerland en IJmond
• Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer Heemstede 2022
• Initiatief padel bij tennisvereniging 

HBC
• Evaluatie budget ‘Heemstede maakt 

het mogelijk’
• Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk 

monument Binnenweg 160 (oude 
postkantoor) Op verzoek van CDA 
en D66

• Uitvoeringsnotitie Wet inburgering 
2021 Op verzoek van CDA en D66

• ONDER VOORBEHOUD 
Evaluatie beleidsplan sociaal domein

• ONDER VOORBEHOUD 
Ruimtelijke verkenning integraal 
huisvestingsplan onderwijs en 
statushouders

• Ontwikkelingen sociaal domein 
inclusief Paswerk

16 februari, 20.00 uur
➜ Raadsbrede discussie 

woonvisie

17 februari, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Aanpassen oversteekplaatsen 

Glipper Dreef – Sportparklaan
• Voorbereidingskrediet alternatief 

‘niet-actief-bewaakte-overweg’ 
Leyduin

• Adviesrecht en participatie onder 
de Omgevingswet

• Aanvraag van incidenteel budget 
voor het onderhoud van de 
parkeerautomaten in Heemstede

• Participatie Omgevingsvisie 
Heemstede (fase 2)

• Evaluatie verkeersproef 
Burgemeester van Lennepweg

• Ontwerpbestemmingsplan 
Princenbuurt

• Uitvoering motie Milieuzone 
vrachtverkeer

17 februari, 9.15 uur
➜ Commissie voor 

bezwaarschriften
• 19.30 uur: bezwaar tegen ligplaats 

Jaagpad

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
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 06

Gemeentelijke 
activiteiten

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.

Ongeval Wipperplein

Isoleer uw woning 

Het noodlottig ongeval van Maia heeft 
veel indruk op ons allen gemaakt.
De afgelopen periode zijn vele bloemen, 
kaarten, knu�els en andere persoonlijke 
herinneringen op de plek bij het 
Wipperplein neergelegd. In goed overleg 
met de familie is besloten om deze op 
maandag 14 februari weg te halen. 
Alle (persoonlijke) herinneringen die 
op de plek liggen, worden op verzoek 
van de familie aan hen overgedragen. 
De familie heeft aangegeven alle blijk 
van medeleven enorm te hebben 

De gemeente Heemstede 
organiseert samen met 
Bloemendaal, Haarlem, 

Zandvoort en het Duurzaam 
Bouwloket een isolatieactie. Door 
onze krachten te bundelen, houden 
we de prijs laag. Tot 31 maart kunt u 
tegen een scherpe prijs isolatieglas, 
spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie 
laten aanbrengen. 

Meer weten over deze inkoopactie? 
Ga naar heemstededuurzaam.nl/
isolatieactie.

gewaardeerd. We staan nog in contact 
met de familie over een mogelijke 
herdenkingsplek.

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging, 

Amaryllislaan 12
➜ interne constructieve wijziging, 

Binnenweg 110.
➜ plaatsen dakopbouw op uitbreiding 

naast woning en plaatsen 2 
dakkapellen, Bronsteeweg 94

➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 108.
➜ plaatsen dakkapel, Frans Lisztlaan 26.
➜ plaatsen dakkapel, Glipper Dreef 181.
➜ interne verbouwing en brandveilig 

gebruik, Glipper Dreef 209
➜ doortrekken achtergevel 1e verdieping 

tot de 2e verdiepingsvloer, schuin dak 
2e verdieping vergroten en plaatsen 
balkon op vergunningvrije uitbouw en 
wijzigen raamkozijn, Irislaan 25

➜ wijzigen gevelrooster en plaatsen 
toegangspoort, Ringvaartlaan 11

➜ interne verbouwing souterrain, 
Tooropkade 1

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Meer in de gft-bak, minder bij het restafval
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

Aanvragen omgevingsvergunning 
(buiten behandeling gesteld):
➜ vervangen kozijn in de voor- en 

achtergevel , Koediefslaan 69

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen 2 dakkapellen, 

Beatrixplantsoen 80

Verleende omgevingsvergunning:
➜ uitbreiding achterzijde supermarkt, 

plaatsen privacyschermen bij terrassen 
en wijzigen voorgevel, Glipper Dreef 
105

➜ interne constructieve wijziging, 
Jacques Perklaan 5

➜ wijzigen entree woonhuis, Zomerlaan 
17.




