
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

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

9 februari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Concept Woonvisie 2023 - 2027 

‘Samen werken aan passend wonen’
• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet

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 06

Gemeentelijke 
activiteiten

22 februari 2023, 16.00 - 17.00 uur
➜ In gesprek met de 

burgemeester of wethouder
Elke maand kunnen inwoners, 
ondernemers en organisaties (na 
aanmelding) op een laagdrempelige 
manier in gesprek met burgemeester 
of wethouder(s). Deze gesprekken 
vinden plaats in het gemeentehuis. 
Lees meer op heemstede.nl/gesprek

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

Nieuwe regelgeving: 
➜ aanwijzingsbesluit ambtenaar voor 

afnemen verklaring onder ede en 
belofte

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ E. van den Aardweg, geboren 

05-08-1997, Overijssellaan 27
➜ K.I. Ezeobi, geboren 03-08-1989, 

Kerklaan 61
➜ A.A. Aroloye, geboren 13-08-1999, 

Kerklaan 61 

Inschrijving Basisregistratie personen 
(BRP):
➜ H. van der Leest, geboren 02-02-1954, 

Richard Strauszlaan 17

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, 

Dr. J.R. Thorbeckelaan 127
➜ kappen Prunus (slechte staat), 

Herfstlaan 3
➜ plaatsen dakkapel, 

Johanna Westerdijklaan 1
➜ interne constructieve wijziging, 

Lentelaan 14

Verleende omgevingsvergunning:
➜ opbouw berging, Bronsteeweg 96
➜ optrekken topgevel, plaatsen carport, 

wijzigen garagedeur en balkon op 
uitbouw, Herenweg 105

➜ kappen Prunus (slechte staat), 
Herfstlaan 3

➜ vergroten dakkapel, Spoorplein 4

Stemt u ook op 15 maart?
Op woensdag 15 maart 
2023 zijn de Provinciale 
Statenverkiezingen én de 
waterschapsverkiezingen. Het 

is uw kans om mee te bepalen wie de 
komende 4 jaar over de plannen van de 
provincie en het waterschap beslissen. 
Daarmee heeft u direct invloed op 
onderwerpen die belangrijk zijn in uw 
eigen omgeving zoals duurzaamheid, 
openbaar vervoer, werkgelegenheid en 
schoon water.

Provinciale Statenverkiezingen
De Provinciale Statenverkiezingen 
gaan over het bestuur van uw eigen 
provincie. Elke provincie in Nederland 
heeft een eigen parlement, met leden 
die rechtstreeks door de inwoners van 
die provincie zijn gekozen. Dit parlement 
heet Provinciale Staten. De provincie 
beslist over een aantal grote onderwerpen 

zoals woningbouw, verkeer, landbouw, 
verduurzaming, cultuur en natuur. De 
leden voor de Provinciale Staten kiezen de 
leden van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen
Nederland ligt voor een groot deel onder 
zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar 
voor overstromingen. Het is daarom 
belangrijk om het water te controleren en 
ons te beschermen tegen het water. Dat 
doen de waterschappen. Stemt u bij de 
waterschapsverkiezingen? Dan bepaalt u 
mee wie er in het algemeen bestuur van 
het waterschap komt. Een waterschap 
beslist over onderwerpen zoals dijken, 
sluizen, rioolwater, waterstand en schoon 
water.

Uw stem telt!
U ontvangt uiterlijk 1 maart 2023 uw 
stempas per post. Ga voor meer informatie 
over de verkiezingen en het stemmen naar 
heemstede.nl/verkiezingen.

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

Fiets veilig, 
�ets verlicht

Bent u zichtbaar tijdens 
donkere dagen? Tijdens de 
donkere dagen van het jaar 

voeren de collega’s van handhaving 
van de gemeenten Bloemendaal en 
Heemstede in samenwerking met 
politie gezamenlijk acties. Zo is er 
de afgelopen weken gecontroleerd 
op �etsverlichting. Met goede 
�etsverlichting blijft u veilig �etsen. 
Met de actie hopen we weggebruikers 
hiervan bewust te maken.

Wilt u graag wat betekenen in de maatschappij? Op zoek naar een betaalde 
of vrijwillige klus? Kom naar de Participatiemarkt op 22 februari! 
Er doen dit jaar maar liefst 50 organisaties mee aan de Participatiemarkt. 

Deze organisaties bieden vanuit hun marktkramen informatie over activiteiten 
in de wijken, dagbesteding, (vrijwilligers)-werk, opleidingen, cursussen en werkstages.

Wanneer: woensdag 22 februari 2023, 11.00 - 15.00 uur
Locatie: Bibliotheek in Haarlem-Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2

De toegang is gratis! Kijk voor alle informatie op participatiemarkthaarlem.nl.

Participatiemarkt op 22 februari 2023: 
kom langs!




