
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

23 maart 2023, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

bezwaarschriften
• 20.00 uur: bezwaar tegen de 

intrekking van een besluit 
toekenning vergoeding bij 
chronische ziekte of handicap. 
(niet openbaar) 

• 20.30 uur: bezwaar tegen een 
verleende omgevingsvergunning 
voor de verbouwing van een 
bestaande woning en dierenkliniek 
naar appartementen en 
kantoorruimte (Zandvoortselaan 70 
en 70A) (openbaar)

• 21.00 uur: bezwaar tegen een 
verleende omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van 
schaduwdoeken bij een 
kinderopvang aan de Overijssellaan 
197 en 309 (openbaar)

Bekijk de de�nitieve agenda 
vanaf 21 maart 2023 op 
gemeentebestuur.heemstede.nl

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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Samen houden we Heemstede schoon! 

Stemt u ook op woensdag 15 maart?

Weet u hoelang zwerfafval 
blijft liggen? Zwerfafval zorgt 
voor ergernis, is schadelijk voor 
dieren en de natuur en geeft een 

rommelig straatbeeld. In samenwerking 
met Heemstede Duurzaam voeren we 
op diverse manieren campagne in het 
centrum van Heemstede. 

Zelf in actie komen?
Kom dan op zaterdag 18 maart (Landelijke 
Opschoondag) naar Plein1. Vanaf 10.00 
uur tot 15.00 uur steken we de handen 
uit de mouwen en delen we grijpers uit 

voor het oprapen 
van afval. Als trotse 
Heemstedenaren 
zorgen we er samen voor dat Heemstede schoon blijft!

Scan de QR-code en ontdek hoe lang kauwgum, blikjes, papier en 
ander afval blijft liggen. 

Op woensdag 15 maart mag 
u stemmen voor de besturen 
van Provinciale Staten en 
Hoogheemraadschap van 

Rijnland. Zo bepaalt u mee wat er de 
komende jaren gebeurt in de provincie 
Noord Holland en bij het waterschap.

Hoe werkt stemmen?
• Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing 

ontvangt u 2 stempassen.
• Neem uw stempas(sen) en een 

geldig identiteitsbewijs mee naar het 
stembureau (zie onderstaande lijst)

• Op het stembureau levert u 
uw stempassen in. Laat ook uw 
identiteitsbewijs zien aan het 
stembureaulid.

• Op het stembureau krijgt u een 
stembiljet. Hierop staan alle lijsten 
(partijen) die meedoen aan de 
verkiezing. Ook staan hierop alle 
kandidaten op wie u kunt stemmen.

• Het stembiljet neemt u mee in het 
stemhokje. De stemming is geheim. De 
stemhokjes in het stemlokaal staan zo, 
dat niemand kan zien op wie u stemt. 
Alleen mensen met een lichamelijke 

beperking mogen hulp krijgen in het 
stemhokje.

• Met een rood potlood kleurt u het 
rondje in voor de naam van de persoon 
op wie u wilt stemmen. 

• U kunt het stembiljet ook leeg laten. 
Dat heet blanco stemmen.

• Vouw het stembiljet zo op dat niemand 
uw keuze kan zien. 

• Hierna stopt u het stembiljet in de 
stembus.

Waar kunt u stemmen in Heemstede?
Deze stembureaus zijn open van 7.30 tot 
21.00 uur :
• Raadhuis, Raadhuisplein 1 
• Gymzaal O�enbachlaan, 

O�enbachlaan 1 
• Basisschool De Ark, 

Van der Waalslaan 37 
• Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209 
• WIJ De Luifel, Herenweg 96 
• College Hageveld, Hageveld 15 
• Plein1, Julianaplein 1 
• MHC Alliance, Sportparklaan 8 
• Crayenesterschool, 

Crayenestersingel 37 
• Portocabin NS Station, Roemer 

Visscherplein 
• De Oude Kerk, Wilhelminaplein 
• Ons Tweede Thuis (voorheen 

Spaarne Gasthuis), Händellaan 2A 
• Drinkwatermuseum, 

Leidsevaartweg 73 
• Doopsgezinde Gemeente, Postlaan 16 
• Parkeerplaats Linnaeushof (drive in), 

Glipperweg 4C 
• Basisschool De Evenaar, 

Van der Waalslaan 33 

Alle stembureaus zijn toegankelijk 
voor mindervaliden behalve de 
gymzaal O�enbachlaan en het 
Drinkwatermuseum.

Lees alles over deze verkiezingen op 
heemstede.nl/verkiezingen

Heeft u een leuk idee 
voor Koningsdag 2023?

Koningsdag komt er weer aan! 
Heeft een idee voor een 
activiteit tijdens Koningsdag? 
Deel het dan met ons. Wilt u 

bijvoorbeeld een springkussen of podium 
plaatsen en/of een straat afzetten? 
Wij denken graag met u mee. 
We kijken of er een (gratis) vergunning 
nodig is voor uw activiteit of evenement. 
Ook zorgen wij er samen met u voor 
dat alles veilig verloopt. We brengen de 
activiteit onder de aandacht van onze 
inwoners. Bijvoorbeeld in deze krant of op 
social media. En we nemen de activiteit 
op in het programmaoverzicht van 
Koningsdag 2023. Meld uw initiatief aan 
via evenementen@heemstede.nl.

Bezwaar maken tegen 
WOZ-waarde via extern 
bureau niet nodig

Bent u het niet eens bent 
met een aanslag of de WOZ-
waarde? Dan kunt u binnen 
6 weken na dagtekening van 

het aanslagbiljet een bezwaarschrift 
sturen naar Gemeentebelastingen 
KennemerlandZuid (GBKZ). Op 
www.gbkz.nl/bezwaarmaken leest u op 
welke manieren dat kan.

Bezwaar maken via een extern bureau is 
niet nodig. Elk bezwaar behandelen wij 
op dezelfde manier. Of het bezwaar door 
uzelf of door een bureau is ingediend 
maakt dus niet uit. Een bureau zegt dat 
het bezwaar voor u gratis is, maar dat is 
niet helemaal waar. Bureaus werken op 
‘no cure no pay’-basis. U betaalt misschien 
niets, maar wij betalen vergoedingen van 
€ 296 tot meer dan € 592 per bezwaar aan 
deze bureaus. Deze vergoeding staat niet 
in verhouding tot het voordeel dat het u 
oplevert. Bovendien verrekenen wij deze 
vergoedingen in de belastingtarieven van 
het volgende jaar. 

Brandweervrijwilligers 
gezocht 

Eind januari ging de 
eerste paal van de nieuwe 
brandweerkazerne in 
Bennebroek symbolisch 

de grond in. Een nieuwe 
brandweerkazerne heeft ook nieuwe 
brandweermannen- en vrouwen 
nodig. De brandweer is op zoek naar 
brandweervrijwilligers, voor de locatie 
Bennebroek. 

Wil jij een bijdrage leveren aan je dorp 
en omgeving en ben jij dag, avond en 
nacht beschikbaar? Ben jij tussen de 
18 en 45 jaar oud? Meld je dan aan bij 
Wesley Somers via wsomers@vrk.nl 
voor meer informatie of om een 
oefenavond mee te lopen.
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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:

Voorgenomen uitschrijvingen 
Basisregistratie personen (BRP):
➜ T.M.H. Meijer, 24-04-1971, 

Binnenweg 144 B 
➜ M. Afsah, 25-08-1972, 

Jos Gemmekeweg 9

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ J. Koolen, 15-07-1982, 

Raadhuisstraat 51 A

➜ B.K. Biber, 16-05-1988, 
Zandvoortselaan 75 A

Verleende evenementenvergunning:
➜ Sponsorloop Voorwegschool op 14 april

2023

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging,

Beethovenlaan 62
➜ uitbreiden woonhuis, Franz Schubertlaan

66.
➜ plaatsen dakkapellen op voor- en 

achtergeveldakvlak, Hunzelaan 14

➜ uitbreiden, verduurzamen en wijzigen 
entree woonhuis, Laan van Alverna 1

➜ plaatsen haagondersteunende
constructie, Linge 57

➜ wijzigen voorgevel, Madoerastraat 11
➜ gedeeltelijk vervangen en gedeeltelijk

nieuw plaatsen terreinborden, 
buitenplaats de Overplaats

➜ wijzigen van voorgevel, verhogen 
kap achtergevel en bouw erker, Van 
Merlenlaan 32

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel op voor- en 

achtergeveldakvlak, Ida Gerhardtlaan 13.
➜ plaatsen dakopbouw en dakkapel op

voor- en zijgeveldakvlak, Jacob van 
Campenstraat 41

➜ interne constructieve wijziging,
Lentelaan 14

➜ plaatsen haagondersteunende
constructie, Linge 57

Meer informatie: heemstede.nl




