
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

21 februari 2023, 20.00 uur
➜ Fractievergadering

23 februari 2023, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad 
• Instellen Gemeenschappelijke 

Regeling Bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede per 1 
januari 2023

• Termijnagenda MRA 2023

02 maart 2023, 09.00 uur
➜ Welstandscommissie 

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

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

15 maart 2023, 07.30 tot 21.00 uur
➜ Verkiezingen Provinciale 

Staten en waterschappen
Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en 
Waterschappen. Het is uw kans 
om invloed uit te oefenen op 
onderwerpen als duurzaamheid, 
openbaar vervoer, landschap, recreatie, 
werkgelegenheid, waterveiligheid en 
schoon water. 
Ga voor de stemlocaties en meer 
informatie over de verkiezingen naar 
heemstede.nl/verkiezingen

Hier stemt u op 15 maart: de stemlocaties 

Klimaatroute van start in Heemstede

Over twee weken kunt u 
stemmen voor de provinciale 
statenverkiezingen en 
waterschapsverkiezingen. Alle 

stembureaus zijn op woensdag 15 maart 
2023 open van 7.30 tot 21.00 uur. Ga naar 
heemstede.nl/verkiezingen/stembureaus 
voor een lijst van alle stemlocaties. U ziet 
hier ook welke locaties toegankelijk zijn 
voor mindervaliden. Wist u dat er dit jaar 
voor het eerst een drive-in stembureau is? 
Aan de Glipperweg 4C kunt u met de auto 
komen en uw stem uitbrengen. 

Wat neemt u mee?
Om te kunnen stemmen heeft u 
uw stempas nodig en een geldig 
identiteitsbewijs (paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs). 

Bent u de energiecoaches van de 
Klimaatroute al tegengekomen? 
U herkent ze aan hun zwarte jas 

met daarop een groen klimaatroute logo. 
Tijdens een huisbezoek geven de coaches 
bespaaradvies. Ook mogen inwoners voor 
maximaal € 200 aan energiebesparende 
producten uitkiezen die de coach 
meteen installeert. Denk aan ledlampen, 
tochtstrippen en radiatorfolie. 
Wethouder Sam Meerho�: “We vinden 
het belangrijk dat iedereen mee kan doen 

in de verduurzaming, ook inwoners met 
een lager inkomen in woningen met lage 
energielabels. De maatregelen van de 
Klimaatroute zijn goed voor het milieu, 
het wooncomfort en de portemonnee. We 
ondersteunen hierbij graag.”

Voor wie?
Inwoners die in aanmerking komen voor 
de klimaatroute ontvangen een brief 
van de gemeente. Meer weten? Kijk op 
klimaatroute.nl 

Draagt u ook bij aan 
een veilig buurt?

Burgernet is een landelijk 
dekkend netwerk dat door 
de politie wordt ingezet. U 
ontvangt een actiebericht 

wanneer er iets ernstigs gebeurt 
in uw omgeving. Bijvoorbeeld bij 
een vermissing van een persoon of 
een ernstig misdrijf zoals inbraak, 
beroving, overval en doorrijding na 
een aanrijding. Heeft u iets gezien? 
Informeer de politie dan via de 
Burgernet app. 

Download de app 
Wilt u ook bijdragen aan een veilige 
buurt? Download de burgernetapp en 
zoek mee naar vermiste of verdachte 
personen. Dit kan voor Apple en 
Android op burgernet.nl/app-info

O�ciële 
bekendmakingen

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ gebruiken restaurant voor buurthoreca 

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan:
➜ gebruiken restaurant voor buurthoreca 

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

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen scootersafe, 

Dr. J.R. Thorbeckelaan 76
➜ �etsenoverkapping voortuin, 

Jacques Perklaan 5

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

➜ kappen paardenkastanje, Glipperweg 9
➜ dakkapel voorgeveldakvlak, 

Julianalaan 16
➜ nieuwbouw detailhandel, 

Kerklaan 113B
➜ buitenunit t.b.v. verwarmen en koelen, 

Kraanvogellaan 20
➜ vervangen dakkapel, Rijnlaan 6
➜ inpandig Wagnerkade 91

Nieuwe regelgevingen:
➜ aanvulling op het Verstrekkingenboek 

bijzondere bijstand meerkosten 
energie 2022

➜ uitvoeringsprogramma 2023 
Omgevingsdienst IJmond

➜ mandaatbesluit gebiedsontzeggingen 
Heemstede

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Dodenherdenking 4 mei 2023 van 

19.30 tot 20.30 uur. Vrijheidsdreef 
afgesloten van 16.30 tot 21.30 uur

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ voorgevel naar voren brengen 

(vergunningsvrij), 
Dr. Schaepmanlaan 69

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen scootersafe, Chopinlaan 17
➜ wijzigingen kozijnen, Franz Lehárlaan 65 
➜ afwijken bestemmingsplan t.b.v. 

verhuur, L. van Wijkplein 15




