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

1 maart 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Manpadslaangebied, positionering 

Visie Delva

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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 @heemstede
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 08

Gemeentelijke 
activiteiten

3 maart 2022, 19.00 – 19.45 uur
➜ In gesprek met de 

burgemeester
Burgemeester Astrid Nienhuis nodigt 
inwoners, ondernemers en organisaties 
van Heemstede van harte uit voor een 
gesprek over onderwerpen die spelen 
in de gemeente. U kunt zich aanmelden 
via bestuurssecretariaat@heemstede.nl 
of (023) 548 58 51.

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.

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

Vervanging gemeentelijke boom:
➜ Honingboom Ø 20-30 cm, 

Frieslandlaan ter hoogte van nummer 
34. Verwijdering in verband met 
bouwwerkzaamheden. Herplant volgt 
op een andere, nog te bepalen locatie 
in de gemeente.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Herenweg 54
➜ plaatsen erkerkozijn, balkonhek 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Sociale minima uit Heemstede 
kunnen een gratis set van 
6 mondkapjes en 6 zelftests 
ophalen bij de publieksbalie in 

het gemeentehuis. De Rijksoverheid stelt 
mondkapjes en zelftests beschikbaar aan 
mensen met een laag inkomen. Ondanks 
de versoepelingen die zijn aangekondigd 
vinden wij het als gemeente belangrijk dat 
de sociale minima die hier behoefte aan 
hebben deze toch kunnen krijgen. 

Weten of u van deze regeling 
gebruik kunt maken? 
Kijk voor meer informatie en de speciale 
openingstijden van de publieksbalie 
voor het ophalen van de sets op 
heemstede.nl/setminima. De regeling 
geldt zolang de voorraad strekt.

Op 14, 15 en 16 maart 
mag u stemmen voor de 
nieuwe gemeenteraad. De 
gemeenteraad bepaalt wat er 

in onze gemeente gebeurt. Stem op de 
kandidaat van de partij die zich inzet voor 
wat u belangrijk vindt. 

Tussen 28 feb en 4 maart ontvangt u de 
verkiezingskrant
Om u te helpen bij het bepalen van uw 

stem, is de verkiezingskrant gemaakt. Alle 
partijen vertellen hierin wat ze belangrijk 
vinden op het gebied van bijvoorbeeld 
de zorg, veiligheid, duurzaamheid of 
het verkeer in Heemstede. En wat ze de 
komende vier jaar van plan zijn.

Binnenkort valt uw stempas op de mat
Bewaar deze goed! Die heeft u samen 
met uw ID-bewijs nodig om te kunnen 
stemmen. 

U ontvangt uiterlijk 2 maart uw stempas

Gratis mondkapjes 
en zelftests voor 
minima

op vergunningvrije uitbouw en 
diverse interne doorbraken, J.H. 
Weissenbruchweg 14

➜ constructieve wijziging en wijzigen 
voorgevel, Lorentzlaan 97

➜ plaatsen tuinoverkapping, 
Meijerslaan 15

➜ plaatsen dakkapel, Reggelaan 31
➜ uitbreiden woonhuis, Spaarnzichtlaan 8 

(vergunningvrij)
➜ interne constructieve wijziging, 

Heemsteedse Dreef 128
➜ afwijken bestemmingsplan, tijdelijk 

gebruikmaken van een deel van 
het plantsoen als parkeerterrein 
voor wachtruimte en vrachtwagens 
gedurende de bouw van een nieuwe 
supermarkt Vomar (max. 2 jaar) aan 
Julianaplein

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ realiseren uitbouw, plaatsen dakkapel, 

Els van Roodenlaan 2
➜ realiseren dakopbouw en 

�etsenberging, Laan van Insulinde 26

Verleende omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging, 

Binnenweg 110
➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 108
➜ plaatsen dakkapel, Frans Lisztlaan 26
➜ uitbreiding 1e verdieping, 

Landzichtlaan 41
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 18
➜ plaatsen �etsenoverkapping, 

Rembrandtlaan 12
➜ interne constructieve wijziging, 

Timorstraat 8

Kijk voor meer informatie op heemstede.nl/verkiezingen.

Geldmaat gezocht?
Nederlanders doen hun 
geldzaken steeds meer 
digitaal. Banken besluiten 
daarom ook vaker hun �lialen 

in dorpen en steden op te he�en. 
Ook in Heemstede zijn een aantal 
banken met bijbehorende openbare 
pinautomaten verdwenen. Deze 
pinautomaten zijn onder de naam 
Geldmaat aanwezig op andere locaties.

Weten waar u nu kunt pinnen en 
of geld storten in Heemstede en 
omgeving? 
Kijk op locatiewijzer.geldmaat.nl.




