
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

02 maart 2023, 09.00 uur
➜ Welstandscommissie 

7 maart 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving 
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• (Tijdelijke) huisvesting statushouders 

en Oekraïense vluchtelingen 
• Realisering wissellocatie onderwijs 

op sportpark
• Benoeming lid raad van toezicht 

Stichting openbaar primair 
onderwijs Zuid-Kennemerland

• Dekkingsplan Brandweer 
Kennemerland 2023-2026

• Zienswijze t.a.v. motie Warme 
Kamers voor alle Heemstedenaren

• Ontwikkelingen Sociaal Domein 
inclusief Spaarne Werkt

• Regionale samenwerking
• Voortgang opvangplekken 

vluchtelingen en statushouders
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

8 maart 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen 
• Vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• A-stukken
• B-stukken
• Overige punten
• Energietransitie
• Regionale samenwerking
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

9 maart 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte 
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Participatieplan Park Manpad met 

woningen te gast
• Verbeteren verkeersveiligheid op de 

Binnenweg en Raadhuisstraat
• Aanpak fase 2 Omgevingsvisie – 

proces en participatie
• Kadernota 2024 Omgevingsdienst 

IJmond
• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet
• Regionale samenwerking
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

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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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

Verkiezingen: 
Stempas kwijt? 

Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland 
klaar voor gebruik

Heeft u geen stempas 
ontvangen of bent u uw 
stempas kwijt? Vraag dan zo 
snel mogelijk een nieuwe 

stempas aan bij de gemeente. Dit 
kan schriftelijk of via heemstede.nl/
verkiezingen/stempas-en-stemmen. U 
kunt hiervoor tot dinsdag 14 maart 12.00 
uur terecht bij de balie van Publiekzaken 
in het gemeentehuis. Daarna is het niet 
meer mogelijk om een nieuwe stempas 
aan te vragen.
Online aanvragen (via Digid) kan ook. 
Ga naar heemstede.nl/stempas

Het nieuwe wandelnetwerk Zuid-
Kennemerland is op woensdag 
22 februari o�cieel geopend. 
Wethouder Arianne de Wit was 

aanwezig bij dit feestelijke moment bij de 
Veerplas in Haarlem.

Het wandelnetwerk ligt in de gemeenten 
Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, 
Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. 

O�ciële bekendmakingen

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verkeersbesluit:
➜ uitbreiding elektrische laadvoorziening 

ter hoogte van Bronsteeweg 92A
➜ uitbreiding elektrische laadvoorziening 

ter hoogte van Frieslandlaan 34 

Verleende evenementenvergunning:
➜ Jom Hasjoa-herdenking op 17 april aan 

de Vrijheidsdreef

Wandelaars kunnen genieten van ruim 
450 kilometer aan routes. Daarmee is het 
wandelnetwerk het grootste regionale 
routenetwerk binnen het Wandelnetwerk 
Noord-Holland. Het is een afwisselend 
groen landschap, ingeklemd tussen 
steden, dorpen en de uitgestrekte kust, 
van Zandvoort tot de westkant van 
Amsterdam en van Velsen tot 
Nieuw-Vennep. 

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden van het woonhuis, 

Glipperweg 62 (deze aanvraag is 
vergunningvrij)

➜ maken van trapgat voor trap naar 
zolder, Van der Horstlaan 22

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ verhuur van een kamer van het 

woonhuis via Bed & Breakfast, L. van 
Wijkplein 15

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een scootersafe, 

Chopinlaan 17
➜ plaatsen van zonnepanelen op plat dak 

aanbouw, Glipper Dreef 197
➜ kappen van 2 bomen, Hageveld 1
➜ vergroten dakkapel op voor- en 

achtergeveldakvlak, Meer en Boslaan 
25

➜ plaatsen van dakopbouw, optrekken 
gevel en plaatsen dakkapel op voor- en 
achtergeveldakvlak, Drieherenlaan 34

➜ aanbrengen geluidwerende 
gevelmaatregelen, Glipperweg 83

➜ plaatsen van haagondersteunende 
erfafscheiding op de bestemming 
verkeer, Amstellaan 3




