
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

16 februari 2023, 09.00 uur
➜	Welstandscommissie

16 februari 2023, 20.00 uur
➜	Commissie voor 

Bezwaarschriften

21 februari 2023, 20.00 uur
➜	Fractievergadering

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

23 februari 2023, 9.00 - 10.00 uur
➜	In gesprek met de 
 burgemeester of wethouder
Verplaatst van 22 naar 23 februari. 
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

2 maart 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

U ontvangt uiterlijk 1 maart uw 
stempassen 

Op woensdag 15 maart 2023 
mag u stemmen voor de 
provinciale statenverkiezingen 
én de waterschapsverkiezingen. 

U ontvangt hiervoor uiterlijk 1 maart uw 
stempassen. 

U ontvangt uw stempassen thuis
Indien u voor beide verkiezingen mag 
stemmen, krijgt u twee persoonlijke 
stempassen thuisgestuurd. Eén voor de 
provinciale statenverkiezing en één voor 
de waterschapsverkiezing.

Stembureaus
Met uw stempas kunt u stemmen in elk 
stemlokaal in de gemeente. Kijk voor de 
locaties van de stembureaus en meer 
informatie over de verkiezingen op 
heemstede.nl/verkiezingen.

Bij elke speelplek in Heemstede staat een speelbord met de spelregels. Deze borden zijn aan 
vervanging toe. We hebben de Heemsteedse illustrator Bianca van Loon gevraagd 3 ontwerpen te 
maken. Er zijn 3 mooie ontwerpen gemaakt. Scan de QR-code en stem op uw favoriete speelbord! 
En wie weet staat dit bord binnenkort bij elke speelplek in Heemstede.

U kunt deze week nog stemmen op uw 
favoriete bord! 

Voorlopig besluit woonunits 
Kohnstammlaan

De woonunits op de 
Sportparklaan en 
Kohnstammlaan mogen tot 
april en juni 2023 blijven staan. 

Er is gezocht naar andere plekken waar we 

de units kunnen neerzetten. Daarbij komt 
het parkeerterrein bij het Oude Slot naar 
voren als meest geschikte plek voor de 
korte termijn. We bereiden daarom voor 
die plek een vergunningaanvraag voor. 

De bewoners van de units op de 
Sportparklaan verhuizen komende 6 
maanden naar bestaande woningen 
in Heemstede. De woonunits op de 
Sportparklaan blijven daarom nog wat 
langer staan. Op deze manier hoeven de 
bewoners binnen korte tijd niet nogmaals 
te verhuizen. Kijk voor het volledige 
bericht in de krant.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/huisvesting

Werkzaamheden in 
Wandelbos Groenendaal

We onderhouden wandelbos 
Groenendaal het hele jaar door. 
Soms staan bomen te dicht 

bij elkaar. Gemeente Heemstede voert 
daarom jaarlijks dunningen uit. Dunning 
is het verwijderen van bomen uit een bos. 
Wanneer we niets doen ontstaat er een 
donker bos met weinig ondergroei van 
struiken en kruiden. Dit voorkomen we 
met dunning.

Vorige week zijn de werkzaamheden 
gestart
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
langs het hek langs de Herenweg (vanaf 
de Sparrenlaan tot het toegangshek 
tegenover de Manpadslaan). In deze 
bosrand worden de Abelen verwijderd. De 
werkzaamheden kunnen enige overlast 
opleveren.

Bekijk het beheerplan Wandelbos 
Groenendaal 2015 - 2032 op 
lokaleregelgeving.overheid.nl/
CVDR363786/1 

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de 
tas online die u gevonden hebt of zoek 
naar de portemonnee die u kwijt bent. 
Meer weten? Kijk op 
www.heemstede.nl/ilost
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verwijdering �etswrakken:
➜ diverse locaties. Er zijn tijdens een

controle meerdere �etsen in slechte
staat aangetro�en. De eigenaren van
de �etsen kunnen tot en met 1 maart
2023 de �ets van de weg te verwijderen
of ervoor zorgen dat de �ets weer
in goede staat verkeert. Gebeurt dit
niet dan wordt de �ets verwijderd
en maximaal 13 weken opgeslagen
bij de milieustraat van Meerlanden
(Cruquiusweg 47, Heemstede).
Vragen? Neem contact op met bureau
Handhaving via 14 023.

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ W.P.M. Fernando, 01-06-1983,

Zandvoortselaan 139A
➜ C.R.A. van der Schoot, 20-03-1988,

Zandvoortselaan 139A
➜ R.A.A. Fernando, 28-04-2017,

Zandvoortselaan 139A
➜ R.C. Fernando, 31-03-2020,

Zandvoortselaan 139A

Aanvragen 
omgevingsvergunning:
➜ wijzigen kozijnen, Franz Lehárlaan 65
➜ gebruiken restaurant voor buurthoreca

in het Spaarne Gasthuis (tijdelijk voor
5 jaar), Händellaan 2A

➜ plaatsen �etsenberging,
Heemsteedse Dreef 203

➜ plaatsen dakkapellen,
Ida Gerhardtlaan 13

➜ plaatsen �etsenoverkapping,
Jacques Perklaan 5

➜ vergroten dakkapellen,
Meer en Boslaan 25

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, optrekken gevel

en plaatsen dakkapellen,
Drieherenlaan 34

➜ plaatsen dakkapellen,
Ida Gerhardtlaan 13

➜ vergroten dakkapellen,
Meer en Boslaan 25

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Beethovenlaan 7
➜ wijziging winkelpui – luifel,

Binnenweg 148
➜ plaatsen dakkapellen,

Chr. Bruningslaan 14

➜ plaatsen dakkapellen,
Johan Wagenaarlaan 34

➜ uitbreiden woonhuis, Kadijk 34B
➜ uitbreiding eerste verdieping op

bestaand balkon, Strawinskylaan 33
➜ plaatsen kozijn garage,

Strawinskylaan 62
➜ creëren topgevel, Van Slingelandtlaan 9
➜ plaatsen 2 kozijnen, Van ‘t Ho�aan 10

Meer informatie: heemstede.nl




