
Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen goed en veilig kan 
stemmen. Alle stembureaus 
in de gemeente zijn daarom 

toegankelijk voor mensen met een 
rolstoel of scootmobiel, met uitzondering 
van de gymzaal O�enbachlaan en 
het Drinkwatermuseum. De volgende 
hulpmiddelen zijn beschikbaar: 

Leesloep 
In alle stembureaus is een leesloep 
aanwezig. Die vergroot de tekst op het 
stembiljet. Er zijn stembureauleden om u 
te helpen.

Braille
Kandidatenlijsten in braille zijn aanwezig 
bij stembureaus Raadhuis, De Ark, 
Huize Bosbeek, WIJ de Luifel, Plein1, 
De Oude Kerk en Ons Tweede Thuis

Wethouder Anneke Grummel 
gaf op 9 maart het startsein 
voor de campagne “Samen 
houden we Heemstede schoon”. 

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

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
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Toegankelijk stemmen: hier kunt u terecht
Stemmal
Een stemmal is aanwezig in stembureau 
Plein1.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/verkiezingen.

Gemeentelijke 
activiteiten

18 maart 2023, vanaf 10.00 uur
➜ Kom in actie tegen 

zwerfafval!
Op de landelijke opschoondag steken 
we samen de handen uit de mouwen 
om zwerfafval op te ruimen. Kom een 
grijper ophalen en help mee! Locatie: 
Plein1 Heeft u de pratende vuilnisbak 

al gezien? 
Ter hoogte van de 
Albert Heijn op de 
Blekersvaartweg 
gooide zij afval in een pratende vuilnisbak 
én maakte kennis met statiegeldbeugels. 
De campagne is een initiatief van 
Gemeente Heemstede, Heemstede 
Duurzaam en leerlingen van de HBM. 

Statiegeldbeugels
Op verschillende vuilnisbakken in het 
centrum zijn statiegeldbeugels geplaatst. 
Statiegeld�esjes worden soms op straat 
gegooid, terwijl dit plastic kan worden 
hergebruikt. U kunt uw �esjes hier vanaf 
nu in kwijt. Iedereen die wel wat extra 
geld kan gebruiken, levert de lege �essen 
vervolgens in bij een supermarkt.

Kom in actie
Ook in actie komen tegen zwerfafval? 
Kom dan op zaterdag 18 maart naar 
Plein1 in Heemstede. Van 10.00 tot 15.00 
uur delen we grijpers uit voor het oprapen 
van afval.

Voorkom een 
schoorsteenbrand

Meer mensen steken een kachel 
of haard aan. Gezellig natuurlijk, 
maar zorg dat je goed voorbereid 
bent en een schoorsteenbrand 

voorkomt. Een schoorsteenbrand wordt 
meestal veroorzaakt door een verstopt of 
vervuild schoorsteenkanaal. De aanslag in 
de schoorsteen vat vlam. 

Hoe voorkom je een schoorsteenbrand?
• Laat je schoorsteen minimaal elk jaar 

vegen.
• Gebruik aanmaakhoutjes bij het 

aansteken. 
• Stook volgens de Zwitserse methode 
• Blus nooit met water.
• Doof het vuur in de haard met zand of 

zout. Hiermee voorkom je rook in huis. 
• Sluit de schoorsteenklep en de 

luchttoevoer van de kachel en bel 112. 
Kijk voor meer informatie op 
brandweer.nl/onderwerpen/
schoorsteenbrand/.

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van airco-units dak t.b.v. 

uitvoering horecafunctie, Binnenweg 103
➜ isoleren dak en plaatsen nieuwe 

dakpannen, Glipperweg 58
➜ plaatsen dakkapellen, voor- zij- en 

achtergeveldakvlak, Hendrik de 
Keyserlaan 18

➜ plaatsen van dakkapellen, voor- zij- 
en achtergeveldakvlak, Hendrik de 
Keyserlaan 16

➜ verduurzamen en uitbreiden woonhuis 
Herenweg 44

➜ uitbreiden woonhuis, Herenweg 114

Uitschrijvingen basisregistratie 
personen: 
➜ J. Hoogendoorn, 14-02-1982, 

Glipper Dreef 179
➜ K.l. Ezeobi, 03-08-1989, Kerklaan 61

➜ plaatsen dakkapel voor- en 
achtergeveldakvlak, Ir. Lelylaan 24

➜ interne constructieve wijziging en 
uitbreiden woonhuis, Jan Steenlaan 9

➜ tijdelijke noodwoningen statushouders 
12 juni 2023 t/m 31 januari 2024 aan 
Kohnstammlaan 32TO en 32TOA t/m 
32TOH 

➜ tijdelijke noodwoningen statushouders 
en jongerenhuisvesting 28 april 2023 
t/m 31 december 2023, Sportparklaan 
16TO en 16TOA t/m 16TOV

➜ optrekken achtergevel, Prinsenlaan 41

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning 
➜ tijdelijke noodwoningen statushouders 

en jongerenhuisvesting 28 april 2023 
t/m 31 december 2023, Sportparklaan 
16TO en 16TOA t/m 16TOV

Verleende omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden entree woonhuis, 

Glipper Dreef 177
➜ restaureren en herplaatsing 

smeedijzeren hek, Huis te Manpad 
Herenweg tegenover nr. 9

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

➜ plaatsen dakkapel achter- en 
zijgeveldakvlak, Vondelkade 46

➜ bouwkundig splitsen pand, 
plaatsen dakterras en inpandige 
constructiewijzigingen, 
Zandvoortselaan 2B

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

Gratis compost op 
Nationale Compostdag

Maak uw tuin klaar voor de 
lente! Op zaterdag 25 maart 
ontvangt u gratis compost 
van 9.00 tot 14.00 uur bij de 

milieustraat aan de Cruquiusweg. 
Per huishouden zijn er maximaal vier 
zakken compost beschikbaar, het is helaas 
niet mogelijk zakken voor derden mee te 
nemen.

Kijk op meerlanden.nl/mijn-gemeente/
compostdag voor meer informatie. 




