
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.

17 maart 2022, 10.00 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

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.

19 maart 2022, 15.00 - 17.00 uur 
➜		Landelijke Opschoondag
Maak uw wijk schoon, lever het in en 
help mee aan een schoon Heemstede. 
Afvalgrijper nodig? Haal deze af bij 
receptie van het gemeentehuis en doe 
mee!

Volgende week mag 
u stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Op woensdag 16 maart 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? U kunt ook stemmen 
op maandag 14 en dinsdag 15 maart. 
Stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 
uur.

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen

Heemstedenaren positief over wonen 
en leven in hun gemeente 

Kijk voor meer informatie op heemstede.nl/verkiezingen.

Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Medewerker Begraafplaats 
(36 uur)

Ben jij een � exibele en servicegerichte 
collega met een handen-uit-de-mouwen 
mentaliteit? En ben je op zoek naar 
dankbaar werk? Dan is dit je kans! 

Kijk op werkenbijheemstede.nl/vacatures. 
Solliciteren kan tot en met 
zondag 27 maart.

Uit de burgerpeiling ‘Waar staat 
je gemeente’ blijkt dat inwoners 
Heemstede een aantrekkelijke 

gemeente vinden om in te wonen en te 
leven. De waardering is dit jaar hoger dan 
2019. 

In december 2021 is de peiling ‘Waar 
staat je gemeente’ in opdracht van 

de gemeente uitgevoerd. Ruim 2.000 
Heemstedenaren van 18 jaar en ouder 
is naar hun mening gevraagd en meer 
dan 500 inwoners hebben de enquête 
ingevuld.
Benieuwd naar de resultaten 
van het onderzoek? De volledige 
onderzoeksresultaten zijn te vinden op 
heemstede.nl/burgerpeiling.

Stembureaus die maandag 14 en 
dinsdag 15 maart open zijn:
• Raadhuis, Raadhuisplein 1
• Plein1, Julianaplein 1
• Gymzaal O� enbachlaan (niet 

toegankelijk voor mindervaliden)
• WIJ De Princehof, Glipperweg 57 

Stembureaus die woensdag 16 maart 
open zijn:
• Bosch en Hovenschool, Adriaan 

Pauwlaan 19
• Crayenesterschool, Crayenestersingel 

37
• De Ark, van der Waalslaan 37
• De Oude Kerk, Wilhelminaplein
• Doopsgezinde Gemeente, Postlaan 16
• Drinkwatermuseum (portocabin), 

Leidsevaartweg 73
• Gymzaal O� enbachlaan (niet 

toegankelijk voor mindervaliden)

Op het nieuwe digitale 
platform beleefheemstede.nl 
vindt u inspiratie voor leuke 

uitjes en culturele activiteiten in de buurt. 
Het is een online ontmoetingsplek voor 
inwoners van Heemstede en organisaties 
die activiteiten aanbieden. De komende 
tijd zal BeleefHeemstede.nl nog verder 
wordt uitgebouwd met meer organisaties 

op het gebied van cultuur, sport 
en vrijetijdsbesteding.

Wilt u zelf iets organiseren?
Neem dan contact op met 
BeleefHeemstede. Stuur een mail 
naar info@beleefheemstede.nl. 
Zij helpen u op weg om uw activiteit 
toe te voegen aan de website.

Op zoek naar leuke uitjes in Heemstede?

Bronvermelding: Bart Jonker

• Hageveld, Hageveld 15
• Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209
• MHC Alliance, Sportparklaan 8
• NS Station, Roemer Visscherplein 

(portocabin)
• Ons Tweede Thuis (voorheen Spaarne 

Gasthuis), Händellaan 2 A
• Petrakerk, Limburglaan 3
• Plein 1, Julianaplein 1
• Raadhuis, Raadhuisplein 1
• Tennisvereniging HBC, Ringvaartlaan 2
• Wij de Luifel, Herenweg 96
• Wij De Princehof, Glipperweg 57

Neem uw stempas mee
Vergeet uw stempas niet mee te nemen. 
Deze heeft u per post gekregen. Daarnaast 
heeft u ook een geldig identiteitsbewijs 
nodig (paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs). Deze mag maximaal 5 jaar 
verlopen zijn.

Blijf op de hoogte 
van nieuws uit uw 
gemeente!
Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? Meld u 
aan voor de algemene nieuwsbrief en/
of de nieuwsbrief over duurzaamheid 
via heemstede.nl/nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief ontvangt u dan 
maandelijks per e-mail.



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

Verlenen evenementenvergunning:
➜	vrijheidslunch st. Ikziejewel op 5 mei 

2022 van 11.30 tot 15.00 uur. Het 
Julianaplein (tussen Eikenlaan en 
Heemsteedse Dreef) is op 5 mei 2022 
afgesloten tussen 9.00 en 17.00 uur

Verwijdering kledingcontainer:
➜	blauwe kledingcontainer, Glipperdreef 

ter hoogte van de Dr. J.Th. de Visserstraat 
(onder de luifel bij supermarkt Coop), in 
verband met brandgevaar

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	vervangen kozijnen, Te Winkelhof 53 

(vergunningvrij)
➜	plaatsen rookkanaal, Duin en Vaart 21
➜	plaatsen scootersafe, 

E. van Slogterenlaan 39
➜	plaatsen overkapping voor scootmobiel, 

Franz Lehárlaan 3
➜	plaatsen dakkapel, Glipper Dreef 179
➜	realiseren natuurlijke zwemvijver, 

Hageveld 1
➜	innemen van standplaats voor een 

verkooppunt voor kerstbomen 
(jaarlijks van 1 december tot 23 
december), Heemsteedse Dreef, tussen 
Van den Eijndekade en de Havenstraat 
(afwijking bestemmingsplan)

➜	interne constructieve wijziging, 
Landzichtlaan 54

➜	vergroten vergunde vlonder, 
Raadhuisstraat 96

➜	vervangen kozijn, Strawinskylaan 4

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	vervangen huidige kozijnen winkelpand, 

Binnenweg 27

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜	achtergevel doortrekken, schuine 

dak vergroten, plaatsen balkon op de 
vergunningvrije uitbouw en wijzigen 
raamkozijn voorgevel, Irislaan 25

Verleende omgevingsvergunning:
➜	opbouw garage, Amer 6
➜	plaatsen scootersafe, 

E. van Slogterenlaan 39
➜	plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 69
➜	plaatsen dakkapel, Paulus Buyslaan 17
➜	wijzigen voor- en zijgevel, 

Strawinskylaan 27
➜	interne verbouwing souterrain, 

Tooropkade 1
➜	plaatsen dakkapellen, Troelstralaan 37C

Meer informatie: heemstede.nl
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