
Een groot aantal inwoners 
kwam naar de stembus op 
15 maart. 69,4% van de 
stemgerechtigden bracht 

een stem uit voor de Provinciale 
Staten Verkiezingen en 65,7% voor de 
waterschapsverkiezingen. Volgens de 
voorlopige uitslag voor de Provinciale 
Statenverkiezingen komt VVD met 3291 
stemmen als winnaar uit de bus. Gevolgd 
door D66 en GroenLinks. 

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

21 maart 2023 20:00 uur
➜ Fractievergadering

23 maart 2023 20:00 uur 
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

23 maart 2023 20:00 uur 
➜ Gemeenteraad

30 maart 2023 09:00 uur 
➜ Welstandscommissie

Bekijk de de�nitieve agenda 
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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Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 12

Voorlopige uitslag verkiezingen

Informatiebijeenkomsten HeemSteeds 
Duurzamer

Wat vindt uw kind belangrijk?

Gemeentelijke 
activiteiten

Woensdag 29 maart
➜ Waar begint u met het 

duurzaam maken van 
uw woning?

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ realiseren erker, Amstellaan 19
➜ plaatsen/vervangen 

luchtbehandelingskast, Herenweg 5B
➜ realiseren uitweg/inrit t.b.v. toegang 

voor garages en parkeerplaatsen voor 
bewoners Blekersvaartweg 14B, C en D, 
Van der Horstlaan t.h.v. nr. 66

Verleende omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging, 

Beethovenlaan 62
➜ plaatsen dakkapellen voor- en 

achtergeveldakvlak,Hunzelaan 14
➜ nokverhoging en plaatsen dakkapel 

voorgeveldakvlak, Kohnstammlaan 18
➜ trapgat voor trap naar zolder, Van der 

Horstlaan 22

Recti�catie verlenen 
omgevingsvergunning: 
➜ Er is gepubliceerd dat er een 

omgevingsvergunning is verleend 
voor Julianalaan 16. Dit is onjuist. De 
omgevingsvergunning is verleend voor 
Julianalaan 26 voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak.

Verlenen evenementenvergunning
➜ havenconcert op 11 juni (of 18 

juni) 2023. De organisatie mag dit 
evenement houden op 11 juni (bij 
slechte weersomstandigheden 18 
juni) 2023 van 14.00 tot 16.00 uur. 
De Parallelweg van de Heemsteedse 

Dreef (tussen Van den Eijndekade en 
Havenstraat) is op 11 juni (of 18 juni) 
2023 afgesloten van 12.00 tot 17.00 
uur.

➜ familiekermis van 24 tot en met 
29 mei 2023, parkeerterrein zijkant 
Sportcentrum Groenendaal, 
Sportparklaan 16

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

Benieuwd naar de volledige voorlopige 
uitslag? Ga naar heemstede.nl/verkiezingen. 
De uitslagen worden op 23 maart o�cieel 
vastgesteld.

Maak uw tuin klaar voor de lente! Op zaterdag 25 maart ontvangt u gratis 
compost van 9.00 tot 14.00uur bij de milieustraat aan de Cruquiusweg. 
Per huishouden zijn er maximaal vier zakken gratis compost beschikbaar, 
het is helaas niet mogelijk zakken voor derden mee te nemen. Op=op.
Kijk op meerlanden.nl/mijn-gemeente/compostdag voor meer informatie. 

Is uw (klein)kind tussen de 6 en 23 jaar oud en woonachtig in Heemstede? 
Wij horen graag wat zij belangrijk vinden. Sport, natuur, klimaat, school, 
werk, minder afval op straat of meer plekken om te chillen?

Wethouders Sam Meerho� en Anneke Grummel gaan met de antwoorden 
aan de slag. Vul (samen) de minivragenlijst in. Dat kan tot 12 april 2023. 
Kijk voor alle informatie en een video op wijmakenheemstede.nl/jeugd. 

De energiecoaches van HeemSteeds Duurzamer organiseren een reeks 
informatieavonden voor inwoners van Heemstede. Wilt u uw woning 
verduurzamen? Kom dan naar één van de volgende avonden: 

29 maart Waar begint u met het duurzaam maken van uw woning?
18 april Alle informatie over zonne-energie opwekken
16 mei Isoleren van uw woning, van dak tot vloer
31 mei Hoe werkt de warmtepomp en is mijn woning er geschikt voor?

De avonden vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Heemstede. 
Ga voor meer informatie naar heemsteedsduurzamer.nl

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. Zo kijken wij of er een (gratis) 
vergunning nodig is voor uw activiteit of 
evenement. Ook zorgen wij er samen voor 
dat alles veilig verloopt. En wij brengen 
de activiteit onder de aandacht van onze 
inwoners. Bijvoorbeeld in deze krant of 
op social media. Ook wordt de activiteit 
opgenomen in het programmaoverzicht 
van Koningsdag 2023. Meld uw initiatief 
aan via evenementen@heemstede.nl. 
Graag reageren vóór 30 maart.

Uitschrijvingen basisregistratie 
personen:  
➜ G.G.M. Margarittha, 25-04-2000, 

Binnenweg 63D
➜ L.G.A.J. Leonora, 06-01-1994, 

Binnenweg 63D
➜ D.P.R. Margarittha, 25-09-1995, 

Binnenweg 63D

Gratis compost op 
Nationale Compostdag

DONDERDAG 27 APRIL




