
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.

11 april 2022, 20.00 uur
➜  Fractievergadering

12 april 2022, 20.00 uur
➜  Raadscommissie 

Samenleving
• Vaststellen Beleidsregels vrijlating 

giften Participatiewet 2022
• Procesvoorstel integraal 

huisvestingsplan (IHP) basisscholen

13 april 2022, 20.00 uur
➜  Raadscommissie Middelen
• Wijziging Verordening openbaar 

water Heemstede

14 april 2022, 20.00 uur
➜  Raadscommissie Ruimte
• Bestemmingsplan ‘Nieuwe 

Belvedère’
• Vervolgtraject aanbesteding 

verwerking restafval

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

HeemstedeNIEUWS
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Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 14

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.

20 april 2022, 9.00 - 17.00 uur
➜  GFT-bak� ets
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: Weekmarkt Valkenburgerlaan

27 april 2022
➜  Koningsdag
Dit jaar wordt Koningsdag in 
Heemstede weer feestelijk gevierd. Kijk 
op heemstede.nl/koningsdag voor het 
voorlopig programma.

De gemeente Heemstede heeft op de Kerklaan 61 al een eerste groep 
vluchtelingen opgevangen. De Princehof wordt nu voorbereid en er zijn 
noodwoningen gekocht. Mogelijke locaties voor de noodwoningen zijn 
een deel van het parkeerterrein van sportpark Groenendaal, een deel 

van de parkeerplaats van het raadhuis en de parkeerplaats of het plantsoen bij de 
Kohnstammlaan in de Geleerdenwijk. 

Op donderdag 7 april 2022 organiseert de gemeente hierover 
een informatieavond van 20.15 tot 22.00 uur in het raadhuis. 
U kunt zich aanmelden voor de avond via 
www.heemstede.nl/informatieavond onder opvanglocaties 
of u kunt de QR-code scannen.

Informatiebijeenkomst Oekraïne

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

Nieuwe regelgeving:
➜ Notitie gebruik openbare ruimte 

winkelgebieden en horeca Heemstede

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Bosfair op 12 juni 2022 van 10.00 tot 

17.00 uur (Launique Agency & Events)
 De Burgemeester van Rappardlaan is op 

12 juni 2022 afgesloten tussen 07.00 - 
19.00 uur

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel en vervangen 

dakkapel, Blekersvaartweg 40
➜ uitbreiden eerste verdieping, 

Cruquiusweg 116
➜ plaatsen haagondersteunende 

constructie, Hendrik Andriessenlaan 9
➜ plaatsen kelderbak, Overboslaan 22
➜ uitbreiden woonhuis, P.C. Hooftkade 8
➜ plaatsen dakkapel, Reggelaan 8
➜ vergroten dakkapel, Schielaan 10

Aanvraag omgevingsvergunning
ingetrokken:
➜ plaatsen dakkapel, P.C. Hooftkade 8

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen scootersafe, Scholtenlaan 150

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen scootersafe, Scholtenlaan 150

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw en dakkapel, 
 Dr. P. Cuyperslaan 8
➜ realiseren uitbouw en plaatsen 

dakkapel, Els van Roodenlaan 2
➜ plaatsen dakopbouw, Slotlaan 13
➜ plaatsen dakopbouw, Zernikelaan 27

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken
bestemmingsplan:
➜ crisis-en noodopvang, Kerklaan 61

Op 11 maart 2022 heeft de raad besloten 
het pand op Kerklaan 61 in te zetten 
voor tijdelijke crisis- en noodopvang van 
Oekraïense vluchtelingen, vooruitlopend 
op een de� nitieve keuze voor het 
gebruik van dit pand. Hierbij wordt 
uitgegaan van tijdelijk verblijf voor ten 
minste een half jaar.
Er is, gezien het grote aantal 
vluchtelingen dat in korte tijd gehuisvest 
moet worden, met spoed ruimte nodig 
voor crisis- en noodopvang. Het gebouw 
aan de Kerklaan 61 is in eigendom 
van de gemeente en het staat leeg. 

De omgevingsvergunning maakt 
het mogelijk om het gebouw aan de 
Kerklaan 61 de komende anderhalf jaar 
te gebruiken voor crisis- en noodopvang 
van vluchtelingen. De verwachting is dat 
na een half jaar duidelijkheid is over de 
de� nitieve keuze voor het gebruik van 
dit pand. Dat betekent dat over een half 
jaar wordt bepaald of de huidige crisis- 
en noodopvang moet worden verlengd 
of dat er een besluit is genomen over de 
inzet van het gebouw aan de Kerklaan 
61 voor andere doeleinden 

 Belanghebbenden worden in de 
gelegenheid gesteld zienswijzen in te 
dienen betre� ende bovengenoemd 
voornemen. In dit kader liggen 
aanvraag omgevingsvergunning 
en ontwerpbesluit ter inzage in het 
raadhuis op het Raadhuisplein 1 in 
Heemstede van donderdag 7 april 2022 
tot en met woensdag 4 mei 2022.

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

Leerlingen van groep 8 van de Bosch en Hovenschool waren vorige week te gast in het 
raadhuis. Na een korte rondleiding door het raadhuis vertelde burgemeester Astrid Nienhuis 
wat over de gemeente. Er werd vervolgens een echte raadsvergadering nagespeeld.

Op zoek naar tips om 
energie te besparen? 

Op zoek naar inspiratie en ook 
aan de slag met uw woning? 
Nieuwsgierig naar hoe uw 

buurtgenoten het aanpakken? Of op de 
hoogte blijven van collectieve acties en 
subsidiemogelijkheden? Ga dan naar 
heemstededuurzaam.nl/nieuwsbrief 
en meld u aan voor de nieuwsbrief!

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg




