
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.

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

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 07

Gemeentelijke 
activiteiten

17 februari 2022, 10.30 - 12.00 uur 
➜ Opening pop-up 

Heemsteeds Duurzamer: 
gratis LED lampen

Inwoners kunnen een gratis ledlamp 
ophalen tijdens de opening door 
wethouder Nicole Mulder. Locatie: 
Pop-up Heemsteeds Duurzamer, 
Binnenweg 93.

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.

Debatavond op donderdag 10 maart 
Op donderdag 10 maart van 20.00 tot 22.00 uur vindt het lijsttrekkersdebat 
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Heemstede. Als u het debat wilt 
bijwonen, moet u zich daarvoor aanmelden via heemstede.nl/verkiezingen/
debat.

Debat ook online
U kunt het debat ook live online volgen en meedoen via haarlem105.nl/debatheemstede.

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

Vervanging gemeentelijke boom:
➜ Eikenlaan ter hoogte van nummer 

41, Piramidale eik Ø 40-50 cm. Deze 
boom wordt verwijderd in verband met 
bouwwerkzaamheden.

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ O. Ben-Salah, geboren 08-03-1942, 

Rijnlaan 108 
➜ M.F. Oddens, geboren 27-02-1974, P.C. 

Hooftkade 1
➜ S. Tozak, geboren 10-12-1995, 

Gelderlandlaan 21

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen/vervangen dakkapellen, 

Amaryllislaan 12 en 14
➜ opbouw garage, Amer 6
➜ plaatsen dakkapel, Cloosterweg 21
➜ bebouwing deel huidige �etsenstalling 

ten behoeve van lokaal en 
medewerkersruimte, Hageveld 15

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

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

O�ciële bekendmakingen 

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.

➜ dakopbouw, verhoging van de nok, 
optrekken van de voorgevel, plaatsen 
dakkapellen, Kohnstammlaan 30

➜ aanleggen/verbreden uitweg/inrit, 
Reggelaan 14 en Dinkellaan 20

➜ plaatsen �etsenoverkapping, 
Rembrandtlaan 12

➜ uitbreiden woonhuis, 
Spaarnzichtlaan 8

➜ plaatsen dakopbouw, Zernikelaan 13

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ realisatie twee Bed & Breakfast 

kamers in voormalige stal en plaatsen 
zonnepanelen, Herenweg 61

➜ plaatsen dakkapel, P.C. Hooftkade 3
➜ plaatsen dakopbouw, Slotlaan 13

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ realisatie twee Bed & Breakfast 

kamers in voormalige stal en plaatsen 
zonnepanelen, Herenweg 61

Verleende omgevingsvergunning:
➜ gevelwijziging ten behoeve van 

supermarkt, Bronsteeweg 2
➜ plaatsen dakkapel, E. van 

Slogterenlaan 33
➜ plaatsen dakkapel, Fie Carelsenlaan 12
➜ vergroten dakkapel, Laan van Insulinde 12

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ verbreden uitweg/inrit, Heemsteedse 

Dreef 274




