
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

29 maart 2022, 20.00 uur
➜		Gemeenteraad

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

Isoleer uw woning
De gemeente Heemstede 
organiseert samen met 
Bloemendaal, Haarlem, 
Zandvoort en het Duurzaam 

Bouwloket een isolatieactie. Door 
onze krachten te bundelen, houden 
we de prijs laag. Tot en met 31 mei 
kunt u tegen een scherpe prijs 
isolatieglas, spouwmuur-, vloer- en 
bodemisolatie laten aanbrengen. Meer 
weten over deze inkoopactie? Ga naar 
heemstededuurzaam.nl/isolatieactie.
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Gemeentelijke 
activiteiten

19 maart 2022
➜		Landelijke Opschoondag
Maak uw wijk schoon, lever het in en 
help mee aan een schoon Heemstede. 
Lever uw opgeraapt afval tussen 10.00 
en 12.00 in bij Loco Co� ee (Julianalaan 
6) en ontvang een drankje en wat 
lekkers als bedankje. Afvalgrijper 
nodig? Haal deze af bij receptie van 
het gemeentehuis en doe mee!

23 maart 2022, 12.00 - 14.00 uur
➜		GFT-bak� ets bij 

Heemstede Duurzaam
De GFT bak� ets trekt de komende 
maanden de wijken in om het 
scheiden van groente, fruit, tuinafval 
én etensresten nog makkelijker te 
maken. U krijgt tips voor handig en 
slim afval scheiden en een gratis 
GFT-afvalbakje voor op uw aanrecht. 
Locatie: Pop-up store Heemstede 
Duurzaam (Binnenweg 93)

25 maart 2022, 13.00 - 17.00 uur
➜		GFT-bak� ets op station 

Heemstede
Krijg tips over afval scheiden en 
ontvang een gratis GFT-afvalbakje. 
Locatie: Station Heemstede

30 maart 2022, 19.00 – 20.30 uur
➜		Verhalenkaravaan bij Plein1
Praten over psychische kwetsbaarheid 
vinden veel mensen lastig of 
eng. Familie en betrokkenen 
kunnen daarover meepraten. 
Verhalenkaravaan is een oase van 
ontmoeting, herkenning en erkenning. 
Aanmelden via tandemmantelzorg.nl. 
Locatie: Plein1

7 april 2022, 14.00 – 15.00 uur
➜		Overlastspreekuur
Als inwoner van Heemstede kunt u 
met vragen over burenoverlast terecht 
bij een speciaal maandelijks spreekuur. 
Meer informatie op meerwaarde.nl. 
Locatie: Tuinzaal, raadhuis Heemstede

Woensdag 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
De stembussen sluiten 
deze dag om 21.00 uur. De 

stembureauleden en tellers gaan dan aan 
de slag met het tellen van de stemmen. 

Volg live de uitslagen
Haarlem105 verzorgt vanaf 22.00 uur 
een livestream over de uitslagen in 
Heemstede, Bloemendaal en Haarlem via 
haarlem105.nl/uitslagenavond.

Uitslagavond verkiezingen 

Kijk voor meer informatie over de 
verkiezingen op heemstede.nl/verkiezingen

De gemeente Heemstede, 
Omgevingsdienst IJmond, politie 
en douane hebben op vrijdag 

11 maart garageboxen en opslagruimten 
in Heemstede gecontroleerd. Totaal 
zijn 140 garageboxen en opslagruimtes 
gecontroleerd aan de Leidsevaartweg en 
de Lombokstraat. De huurders hadden 
alles op orde en er zijn geen misstanden 
aangetro� en. De verschillende 

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

Aankondiging verwijderen 
scooterwrak:
➜	Brommobiel, Microcar, zilver, kenteken 

40-DFD-7, in niet rij-technische staat, ter 
hoogte van Eikenlaan 46. Haal vóór 23 
maart 2022 de brommobiel van de weg 
of zorg ervoor dat de brommobiel weer 
in orde is om mee te kunnen rijden. Na 
deze datum wordt de brommobiel door 
de gemeente weggehaald en maximaal 
13 weken bewaard.

Vastgesteld:
• Nota inkoop gemeente Heemstede 

2022 
• Uitvoeringsprogramma Heemstede 

Duurzaam 2022 – 2023
• Cultuurnota De verbindende factor 

2022-2024
• Besluit wijziging Algemene 

subsidieverordening Heemstede
• Subsidiekader Heemstede
• Regeling mandaten, volmachten en 

machtigingen Heemstede 2022 
• Regeling Budgetbeheer 2022 

gemeenten Bloemendaal en 
Heemstede 

• Besluit wijziging Nadere regels 
Algemene Plaatselijke Verordening 
Heemstede 2019

• Nadere regels uitstallingen Heemstede 
2022

• Nadere regels terrassenbeleid 
Heemstede 2022 

Besluit wijzigingen:
• Bijzondere verordening structurele 

subsidies amateurkunstbeoefening 
Heemstede 2022 wijziging Bijzondere 
verordening structurele subsidies sport 
Heemstede 2022

• Bijzondere verordening 
investeringssubsidies Heemstede 2022

• Bijzondere verordening incidentele 
subsidies sportstimulering Heemstede 
2022

• Bijzondere verordening incidentele 
subsidies archeologie Heemstede 2022 

• Bijzondere verordening incidentele 
subsidies burgerinitiatieven Wmo 
Heemstede 2022 

• Bijzondere verordening incidentele 
subsidies gemeentelijke monumenten 
Heemstede 2022

• Bijzondere verordening incidentele 
subsidies toegankelijkheid Heemstede 
2022

• Bijzondere verordening structurele 
subsidies scouting Heemstede 2022

Ingetrokken bijzondere verordeningen:
• Bijzondere verordening incidentele 

subsidies ouderenbonden 2016
• Bijzondere verordening incidentele 

subsidies verklaring omtrent gedrag 
201

• Verordening tijdelijke subsidieregeling 
peuteropvang 2019

Verlenen evenementenvergunning:
➜	Bloemencorso van Stichting 

Bloemencorso Bollenstreek op 23 april 
2022 van 19.00 tot 22.00 uur. 

 De route van het Bloemencorso loopt 
via de Herenweg, Van Merlenlaan, 
Raadhuisplein, Raadhuisstraat, 
Binnenweg, Bronsteeweg, 
Lanckhorstlaan, Herenweg richting 
Haarlem

➜	Spaarne Lenterace van KRZV Het 
Spaarne op 21 en 22 mei 2022 van 7.00 
tot 18.00 uur. De Tooropkade vanaf 
de A. Mauvestraat, het Marisplein 
(aan de zijde van Het Spaarne) en de 
J.H. Weissenbruchweg tot splitsing 
Breitnerweg is op 21 en 22 mei 2022 
afgesloten tussen 7.00 en 18.00 uur

140 Heemsteedse garageboxen 
gecontroleerd

diensten gaan de komende tijd vaker 
samenwerking zoeken om controles uit te 
voeren.
Burgemeester Nienhuis: ”Vastgoed wordt 
soms misbruikt voor criminele doeleinden. 
Daarom geven we voorlichting aan 
eigenaren en voeren we soms controles 
uit. Iedereen kan verdachte situaties 
melden bij de politie (0900 - 8844) of bij 
Meld misdaad anoniem (0800 - 7000)”.

Zo wordt Heemstede voor iedereen toegankelijk
Hoe maken we ons dorp ook voor mensen met een beperking beter 
toegankelijk? Op 23 maart tussen 10.00 en 14.00 uur gaat de Werkgroep 
Toegankelijkheid Heemstede op de weekmarkt over deze vraag in gesprek 
met inwoners. De werkgroep verzamelt alle vragen en opmerkingen en 
verwerkt deze tot tips op werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl.

Vervolg op volgende bladzijde.



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

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

O�ciële bekendmakingen 

van het plantsoen als parkeerterrein, 
een wachtruimte voor vrachtwagens 
gedurende de bouw van een nieuwe 
supermarkt Vomar en een uitweg(max. 
2 jaar) aan Julianaplein, plantsoen

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜	realiseren dakopbouw en 

�etsenberging, Laan van Insulinde 26 
(inzagetermijn 3 weken, zienswijze 
indienen voor 7 april)

➜	vervangen huidige erfafscheiding 
(haag), Lanckhorstlaan 5

Verleende omgevingsvergunning:
➜	uitbreiden woonhuis, vervangen 

begane vloer, verplaatsen trap en 
plaatsen dakkapel, Asterkade 17

➜	plaatsen dakkapellen, 
Beatrixplantsoen 80

➜	plaatsen dakopbouw en plaatsen 
dakkapellen, Bronsteeweg 94

➜	interne constructieve wijzigingen, 

Bosbeek aan Glipper Dreef 209
➜	plaatsen dakkapel, Herenweg 54
➜	realiseren dakopbouw, verhoging 

nok, optrekken voorgevel, plaatsen 
dakkapellen, Kohnstammlaan 30

➜	interne constructieve wijziging, 
Landzichtlaan 54

➜	interne constructieve wijziging, 
Amaryllislaan 12

➜	plaatsen dakkapel, Dr. J.R. 
Thorbeckelaan 148

Meer informatie: heemstede.nl
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➜	Sponsorloop van Crayenester 
Basisschool op 23 maart 2022 van 9.00 
tot 12.00 uur. De Crayenestersingel 
(beide zijden) tussen Lanckhorstlaan en 
Adriaan Pauwlaan is op 23 maart 2022 
afgesloten van 9.00 tot 12.00 uur

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	uitbreiden eerste verdieping, 

Azalealaan 6
➜	plaatsen dakopbouw en dakkapel, Dr. P. 

Cuyperslaan 8
➜	interne constructieve wijzigingen, 

Bosbeek aan Glipper Dreef 209
➜	plaatsen extra installatie kanalen op 

dak, Hageveld 15
➜	interne constructieve wijziging, 

Heemsteedse Dreef 165
➜	aanleggen gesloten 

bodemenergiesysteem, Heimanslaan 1 
(vergunningsvrij)

➜	vervangen huidige erfafscheiding 
(haag), Lanckhorstlaan 59

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakkapel, Cloosterweg 21
➜	plaatsen dakkapel, Glipper Dreef 181
➜	wijzigen gevelrooster en plaatsen 

toegangspoort Oude Slot, Ir. Lelylaan 6
➜	plaatsen erkerkozijn, balkonhek 

op vergunningsvrije uitbouw en 
diverse interne doorbraken, J.H. 
Weissenbruchweg 14

➜	vervangen huidige erfafscheiding 
(haag), Lanckhorstlaan 59

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜	tijdelijk gebruik maken van een deel 

O�ciële 
bekendmakingen

Vervolg van vorige bladzijde.




