
Woont u in gemeente 
Heemstede, Bloemendaal, 
Haarlem of Zandvoort? Bent u 

nog niet met pensioen en wilt u (weer) 
aan de slag? Op de participatiemarkt 
zijn tal van organisaties aanwezig met 
informatie over activiteiten in de wijk, 
dagbesteding, (vrijwilligers-)werk, 
scholing, werkstages en meer. 

Ontdek de mogelijkheden 
in uw regio
U bent van harte welkom op 
woensdag 6 april 2022 van 11.00 
tot 15.00 uur in Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2, 
Haarlem). De participatiemarkt is 
gratis. Kijk voor meer informatie op 
participatiemarkthaarlem.nl. 

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.

29 maart 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Opening en vaststellen agenda 

raadsvergadering 29 maart 2022
• Vragenuur raadsvergadering 

29 maart 2022
• Oordeel van de gemeenteraad 

over de rechtmatigheid van de 
verkiezingen

• Onderzoek van de geloofsbrieven 
van de gekozenen op 14, 15 en 
16 maart 2022

• Afscheid van vertrekkende 
raadsleden

30 maart 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Opening en mededelingen
• Beëdiging van de raadsleden die op 

14, 15 en 16 maart 2022 zijn gekozen 
in de gemeenteraad van Heemstede

• Benoemingen

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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Gemeentelijke 
activiteiten

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

Heemstede
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: 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
ls inwoner van Heemstede kunt u met 
vragen over burenoverlast terecht bij 
een speciaal maandelijks spreekuur. 
Meer informatie op meerwaarde.nl. 
Locatie: Tuinzaal, raadhuis Heemstede

Gemeente Heemstede werkt 
samen met andere gemeenten 
en organisaties om Oekraïense 
vluchtelingen zo snel mogelijk 

op te vangen. De gemeente heeft een 
aantal opvanglocaties op het oog. De 
eerste locatie die in gebruik wordt 
genomen is Kerklaan 61. Verder wordt 
locatie de Princehof gereed gemaakt en zal 
worden uitgeweken naar woonunits. 

Ontmoeten bij Plein1
Oekraïense vluchtelingen kunnen behoefte 
hebben om met lotgenoten in contact te 
komen. Elke maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur is er bij Plein1 
daarom de mogelijkheid om samen te 
komen en elkaar te ontmoeten. Kent u 

Hulp en initiatieven Oekraïne

Oekraïense vluchtelingen, laat het hen 
weten.

Meer informatie over hulpacties 
en opvang
Kijk op www.heemstede.nl/oekraine voor 
de meest actuele informatie. U kunt hier 
ook uw eigen initiatieven doorgeven.

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

Nieuwe regelgeving:
➜ Verordening werkgeverscommissie 

Heemstede 2022

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Bloemencorso op 23 april 2022, 10.00 

tot 22.00 uur (Bestuur BIZ Heemstede 
Centrum). De Raadhuisstraat 
(tussen kruising Provincienlaan) en 
Binnenweg, Bronsteeweg (tot kruising 
Lanckhorstlaan) is op 23 april 2022 
afgesloten tussen 17.00 - 22.00 uur

➜ Jom Hasjoa herdenking op 28 april 
2022, 19.30 tot 21.30 uur (Stichting 
Joods Monument Heemstede). 
De Vrijheidsdreef tussen Van Merlenlaan 

en Burgemeester van Rappardlaan is 
op 28 april 2022 afgesloten van 19.30 - 
21.30 uur

Mededeling anterieure overeenkomst:
➜ Princenbuurt, ontwikkelaar 

Merwestreek BV voor de bouw van 15 
woningen aan de Patrijzenlaan 21-21D, 
Glipperweg 64-72 en De Nachtegaal 15
Het ontwerpbestemmingsplan 
Princenbuurt ligt tussen 24 maart en 4 
mei 2022 ter inzage

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ splitsen/verbouwen woning in 3 

appartementen, Camplaan 4
➜ plaatsen beschoeiing, Franz 

Lehárlaan 69
➜ plaatsen transformatorhuis, 

Hageveld 15
➜ vergroten gezamenlijke dakkapel, 

Havenstraat 57 en 59
➜ wijzigen entree Woonzorgcentrum 

Kennemerduin, Herenweg 126
➜ bouwen zwembad, Lombokstraat 1A

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen/vervangen dakkapel, 

Asterkade 32
➜ diverse (graaf)werkzaamheden, 

Cruquiusbruggen (N201 over de 
Ringvaart)

➜ interne constructieve wijziging, 
Heemsteedse Dreef 128

Altijd op de hoogte over duurzaamheid 
Kom naar de 
participatiemarkt!

Op zoek naar tips en voorbeelden om energie 
te besparen? Abonneer u op de nieuwsbrief van 
Heemstede duurzaam en blijf op de hoogte van 

collectieve acties, subsidies en hoe je buurtgenoten het 
aanpakken. Ga naar heemstededuurzaam.nl/nieuwsbrief en 
meld u aan!

Het aantal meldingen en aangif-
ten van cybercriminaliteit steeg 
vorig jaar in Noord-Holland met 

ruim 30 procent! NH Samen Veilig roept 
slachto�ers van cybercriminaliteit op hun 
verhaal te delen om anderen te behoeden 
voor de gevolgen ervan.

Wat is cybercriminaliteit?
Criminele activiteiten op of via het 
internet. U krijgt zogenaamd een 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Deel uw verhaal over cybercrime
WhatsAppje van een familielid die in 
geldnood zit of u klikt online op een linkje 
en plotseling is uw computer vergrendeld.

Deel uw verhaal
Bent u ook slachto�er (geweest) van 
cybercriminaliteit en wilt u uw ervaring 
(anoniem) delen? U kunt uw ervaring 
mailen naar info@nh-sv.nl. Ga naar 
hetslachto�erspreekt.nl voor meer 
informatie.




