
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.

31 maart 2022, 10.00 uur
➜ Welstandscommissie

31 maart 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

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

Na de verkiezingen: 
wat nu?

Heemstede heeft 
gestemd. De opkomst 
in Heemstede voor de 
gemeenteraadsverkiezing 

is 63,35 % (in 2018 was dit 65,64 %). 
Op 21 maart was de openbare zitting 
van het centraal stembureau. Tijdens 
de zitting is de o�ciële uitslag van de 
verkiezing bekendgemaakt.

Vervolg
• De informatiefase: onder leiding van 

de grootste partij (de VVD) vinden 
verkennende gesprekken plaats 
met alle partijen. Daarbij worden 
verschillende mogelijkheden om 
samen te werken besproken. De 
conclusies worden opgenomen in 
een openbaar eindverslag.

• Formatiefase: Onder leiding van een 
formateur wordt een inhoudelijk 
programma opgesteld, het 
coalitieakkoord.

Ga naar heemstede.nl/verkiezingen 
voor meer informatie.

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 13

Op 22 maart zijn de eerste 
Oekraïense vluchtelingen 
ontvangen op de locatie 

Kerklaan 61. Wilt u iets betekenen dan 
kunt u dat op de volgende manieren aan 
ons doorgeven:

• Op Kerklaan 61 hangt elke dag een lijst 
met losse klussen. Kom tussen 10.00 
- 10.15 uur langs om u in te schrijven 
voor deze klussen.

• Kunt u meerdere dagen helpen of 
heeft u speci�eke vaardigheden die 
u af en toe in zou willen zetten dan 
kunt u contact opnemen met het 
Vrijwilligerspunt. Zij zijn maandag t/m 
donderdag tussen 10.00 - 13.00 uur 
bereikbaar op 023 5483828. 
U kunt ook mailen naar 
heemstede@wehelpen.nl. 

Help Oekraïense vluchtelingen 
Vanwege de drukte op dit moment 
nemen we alleen contact met u op als we 
uw hulp ook echt kunnen gebruiken. We 
hopen op uw begrip hiervoor! 
Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/oekraine.

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

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Eindejaarsfeest Bosch en Hovenschool 

op 24 juni 2022 van 15.30 tot 20.30 uur. 
De Adriaan Pauwlaan (tussen Antonis 
Duycklaan en Paulus Buyslaan) is op 
24 juni 2022 afgesloten tussen 15.30 en 
20.30 uur

➜ Koningsdag op 26 april van 18.00 tot 
24.00 uur en op 27 april 2022 van 08.00 
tot 22.00 uur. 
De Jan van Goyenstraat tussen 
het A. van Ostadeplein en het J.M. 
Molenaerplein is op 26 april 2022 
afgesloten van 18.00 tot 01.00 uur en 
op 27 april 2022 van 07.00 tot 23.00 uur. 
De Sportparklaan en de Javalaan tussen 
de Glipper Dreef en de Timorstraat/
Slotlaan zijn op 26 april 2022 afgesloten 
vanaf 17.00 tot 27 april 2022 17.00 uur. 
De Iepenlaan is tussen Binnenweg en 
Lijsterbeslaan afgesloten op 27 april 
2022 tussen 13.00 en 19.00 uur

Nieuwe regelgeving: 
➜ Aanwijzing ambtenaren voor afnemen 

verklaring onder ede en belofte
➜ Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer Heemstede 2022
➜ Addendum Regiovisie jeugdhulp 

IJmond en Zuid-Kennemerland
➜ Beleidsregels vrijlaten giften 

Participatiewet 2022

Verwijderen auto 
➜ Alfa Romeo 156 Sportwagon op de 

weg (parkeerplaats Scholtenlaan), 
kleur blauw, met kenteken 88-HHL-5, 
voertuig in niet rij technische staat 
en in verwaarloosde toestand. Haal 
vóór 7 april 2022 de Alfa Romeo 156 
Sportwagon van de weg

Verwijderen boot:
➜ Craijenestervaart ter hoogte van 

Willem van de Veldekade, boot zonder 
vergunning op ligplaats WVK016/017, 
kleur legergroen met blauw afdekzeil 
en een Mercury buitenboord motor. 
Haal vóór 7 april 2022 de boot weg

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijzigen gevelkozijnen, Binnenweg 67
➜ plaatsen �etsoverkapping, Burg. van 

Lennepweg 10
➜ crisis- en noodopvang (periode 

anderhalf jaar), Kerklaan 61
➜ uitbreiden woonhuis en aanpassingen 

balkon, Van der Waalslaan 20
➜ plaatsen dakopbouw, Zernikelaan 27
➜ uitbreiden garage en dak 

verhogen, Burg. van Lennepweg 5 
(vergunningvrij)

➜ wijzigen voorgevel, Binnenweg 81
➜ vervangen beschoeiingen en baggeren 

diverse watergangen, diverse locaties
➜ plaatsen scootersafe, Scholtenlaan 150
➜ kappen 4 bomen, Van Merlenlaan 23

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Glipper Dreef 179
➜ realiseren natuurlijke zwemvijver, 

Hageveld 1

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ realiseren natuurlijke zwemvijver, 

Hageveld 1

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen overkapping scootmobiel, 

Franz Lehárlaan 3
➜ interne constructieve wijziging, 

Heemsteedse Dreef 165
➜ vergroten vlonder, Raadhuisstraat 96
➜ plaatsen rookkanaal, Duin en Vaart 21
➜ plaatsen dakkapel, Glipper Dreef 181
➜ constructieve wijziging en wijzigen 

voorgevel, Lorentzlaan 97
➜ vervangen kozijn, Strawinskylaan 47

Gemeentelijke 
activiteiten

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.

Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Lid (vrijwilliger) Wmo 
klankbordgroep 
(2 dagdelen per maand)

Heb jij kennis en ervaring als 
mantelzorger? En adviseer jij de 
gemeente graag over de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? 
Solliciteer nu!

Kijk op werkenbijheemstede.nl/vacatures. 
Solliciteren kan tot en met 13 april 2022.

Heemstede
werken bij

Het nieuwe maaien in 
Heemstede

In Heemstede hebben we een 
nieuwe manier van maaien. 
Door minder en anders te 
maaien willen we de natuur 

stimuleren. Zo geven we verschillende 
bloemen en insecten de kans zich te 
ontwikkelen.

Hoe vaak maaien wij?
• Gazons (veld met kort gemaaid gras): 

1x per 10 dagen
• Ruig gras (lang gras, waarin vaak ook 

andere kruiden en bloemen groeien): 
2x per jaar, eind juni en begin oktober

• Bloemrijk gras: 1x per jaar, begin 
oktober

Waar maaien we niet?
Tot het najaar maaien we 50 cm 
rond bomen niet. Dit geldt ook voor 
slootkanten waar geen ligplaats is voor 
boten. De bomen beschermen we zo 
tegen maaischade. Zo blijft de boom 
gezonder en langer leven.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/duurzaam en klik op 
‘Biodiversiteit’.

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

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

O�ciële bekendmakingen 




