
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.

3 maart 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Aanpassen oversteekplaatsen 

Glipper Dreef – Sportparklaan
• Voorbereidingskrediet alternatief 

‘Niet-Actief-Bewaakte-Overweg’ 
Leyduin

• Addendum Regiovisie jeugdhulp 
Zuid-Kennemerland en IJmond

• Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Heemstede 2022

• Aanvraag van incidenteel budget 
voor het onderhoud van de 
parkeerautomaten in Heemstede.

3 maart 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor bezwaar-

schriften
• 20.00 uur bezwaar tegen afwijzing 

van bijzondere bijstand (niet 
openbaar)

• 20.30 uur bezwaar tegen 
verkeersbesluit met betrekking 
tot een laadpaal ter hoogte van 
Torenlaan 1

• 21.00 uur bezwaar tegen een 
verleende omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van 
ventilatieroosters in dakvlakken en 
ventilatiekanalen op een plat dak 
Hageveld 15

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

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.

10 maart 2022, 20.00-22.00 uur
➜ Lijsttrekkersdebat
Aanmelden via 
heemstede.nl/verkiezingen/debat. 
Locatie: gemeentehuis (raadzaal). 
U kunt het debat ook online volgen via 
haarlem105.nl/debatheemstede.

Op zaterdag 19 maart is het 
Landelijke Opschoondag. 
Heemstede doet dit jaar weer 
mee. Doe ook mee en loop 

vanuit huis naar restaurant Novecento, 
ruim het zwerfafval op dat u onderweg 
tegenkomt en lever uw zak met afval tussen 
15.00 en 17.00 uur in aan de Binnenweg 
85a. Restaurant Novecento biedt u namens 
de gemeente Heemstede graag een 
kop ko�e met wat lekkers aan als dank! 
Afvalinzamelaar Meerlanden neemt aan het 
eind van de dag het verzamelde zwerfafval 
in. Afvalgrijpers nodig? Deze zijn op 
werkdagen gratis op te halen bij de receptie 
van het gemeentehuis.

Woensdag 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Op deze dag mag u naar de 
stembus. Zo bepaalt u mee 

wat er de komende jaren in Heemstede 
gebeurt. Wilt u liever op een ander 
moment stemmen? Op 14 en 15 maart 
is in elke gemeente al een aantal 
stemlokalen open. Ga voor een overzicht 
van de stemlocaties in Heemstede naar 
waarismijnstemlokaal.nl. 

Kan of wilt u zelf niet naar het 
stemlokaal? 
Vraag dan iemand anders om voor u te 
stemmen. Kijk op de achterkant van uw 
stempas hoe u dat doet. De kiezer die u 
machtigt moet ook in onze gemeente 
wonen en zijn of haar stem tegelijk 
uitbrengen met uw stem.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsdebat in de Oude Kerk

Landelijke 
Opschoondag op 
19 maart 

Ga voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen naar 
heemstede.nl/verkiezingen.nl.

Op 2 maart organiseert de 
Protestantse Gemeente 
Heemstede van 19.30 tot 21.00 
uur een verkiezingsdebat in de 

Oude Kerk. Alle partijen die deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen 
zijn aanwezig. De lijsttrekkers gaan in 

Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Administratief medewerker 
Ruimtelijk Beheer (32-36 uur)

Werk jij graag servicegericht, met een 
grote afwisseling aan werkzaamheden, in 
een organisatie met korte lijnen? Dan is 
dit je kans! 

Kijk op werkenbijheemstede.nl/vacatures. 
Reageren kan tot en met dinsdag 15 
maart 2022.

discussie over verschillende actuele 
verkiezingsonderwerpen. Na a�oop van 
het debat is er gelegenheid voor een 
informele ontmoeting met de lijsttrekkers. 
De entree is vrij, maar aanmelden is 
verplicht. Ga hiervoor naar 
pknheemstede.nl/verkiezingsdebat.



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

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Dodenherdenking gemeente 

Heemstede op 4 mei 2022 van 19.30 tot 
20.30 uur. De Vrijheidsdreef is op 4 mei 
2022 afgesloten van 16.30 tot 21.30 uur

➜ Openluchtconcert Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede op 15 mei (of 
22 mei) 2022 van 14.00 tot 16.00 uur

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen/vervangen dakkapel, 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Asterkade 32
➜ verbouwen opslagruimte naar 

woonruimte en plaatsen deurkozijn, 
Drenthelaan 22

➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 69
➜ plaatsen dakkapellen, Ida 

Gerhardtlaan 15
➜ plaatsen dakkapel, Paulus Buyslaan 17
➜ vervangen kozijnen, Te Winkelhof 53

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen/vervangen meerdere 

dakkapellen, Amaryllislaan 12 en 14
➜ gevelwijzigingen en plaatsen dakkapel, 

Burgemeester van Lennepweg 4
➜ diverse (graaf)werkzaamheden 

en aanbrengen ondergrondse 

constructies, Cruquiusweg aan de N201 
over de Haarlemmerringvaart

➜ plaatsen dakkapellen, Ida 
Gerhardtlaan 15

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ gevelwijzigingen en plaatsen dakkapel, 

Burgemeester van Lennepweg 4

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vervangen toegangspoort, Kees van 

Lentsingel 10
➜ aanleggen uitweg/inrit en plaatsen 

�etsenberging, Kerklaan 117
➜ plaatsen dakkapel, Reggelaan 31
➜ verlengen vergunning voor de tijdelijke 

huisvesting noodlokalen op het 

terrein van de Nicolaas Beetsschool, 
Sportparklaan 3

➜ plaatsen dakopbouw, Zernikelaan 13

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ plaatsen gevelbanier met reclame, 

Berkenlaan 2A

Meer informatie: heemstede.nl
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