
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.

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

Afwijkende openingstijden
Goede vrijdag (15 april) 8.30 - 13.00 uur
Pasen (17 en 18 april) gesloten

Andere dienstregeling Meerlanden
Rondom Pasen is er een andere dienstregeling van Meerlanden. 
Via de app van Meerlanden bent u altijd op de hoogte van inzameldagen 
en de vervangende dagen waarop zij uw afval ophalen. 
Ga naar meerlanden.nl/app en download de app.
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Gemeentelijke 
activiteiten

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 
programma.

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

Verlenen evenementenvergunning:
➜ avondvierdaagse Haarlem en omgeving 

op 14 juni tot en met 17 juni 2022, van 
18:00 - 21:00 uur
De Vrijheidsdreef is op 17 juni 2022 
afgesloten tussen 17.00 en 21.00 
uur en de Sportparklaan tussen de 
Glipper Dreef en de Meer en Boslaan is 
afgesloten tussen 16.30 en 22.00 uur

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:
➜ brandveilig gebruik kinderopvang Les 

Petits, Cruquiusweg 39A

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136
➜ gedeeltelijk verhogen kap van pand, 

Raadhuisstraat 31A

➜ plaatsen scoortersafe, Valkenburgerlaan 57
➜ renoveren en verplaatsen tuinhuis, Van 

Merlenlaan 38
➜ plaatsen dakopbouw, Von Brucken 

Focklaan 25

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ innemen standplaats verkooppunt 

kerstbomen (jaarlijks van 1 tot 23 
december), Heemsteedse Dreef tussen 
Van den Eijndekade en de Havenstraat

➜ aanleggen/verbreden uitweg/inrit en 
maken poort, Reggelaan 14 en 
Dinkellaan 20

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan:
➜ innemen standplaats verkooppunt 

kerstbomen (jaarlijks van 1 tot 23 
december), Heemsteedse Dreef tussen 
Van den Eijndekade en de Havenstraat, 
reactietermijn 2 weken

➜ aanleggen/verbreden uitweg/inrit en 
maken poort, Reggelaan 14 en

Dinkellaan 20, reactietermijn 2 weken

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen �etsoverkapping, Burg. van 

Lennepweg 10
➜ plaatsen dakkapellen, Glipperweg 31
➜ plaatsen haagondersteunende constructie, 

Hendrik Andriessenlaan 9
➜ plaatsen tijdelijke noodlokalen op parkeer-

plaats van eigen terrein, Hageveld 15
➜ plaatsen extra installatie kanalen op dak, 

Hageveld 15
➜ vergroten dakkapel, Schielaan 10
➜ plaatsen scoortersafe, Valkenburgerlaan 57

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Gratis concert van het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede voor 
Oekraïners en vrijwilligers 

Gratis tweedehandskleding voor 
Oekraïense vluchtelingen

Vrijwilligers en medewerkers 
van de gemeente hebben bij 
opvanglocatie de Kerklaan een 
pop-up shop geopend voor 

Oekraïense vluchtelingen. Hier kunnen 
zij gratis tweedehandskleding uitzoeken. 
De shop is bedoeld voor Oekraïnse 
vluchtelingen in Heemstede. Zij kunnen 
hier terecht voor dames-, heren- en 
kinderkleding, schoenen en speelgoed. 
We vinden het mooi om te zien dat de 
solidariteit met Oekraïne zo groot is in 
Heemstede.

Vertel het verder!
Zodat alle Oekraïense vluchtelingen in 
onze gemeente weten dat de pop-up shop 
bestaat! Wilt u ook helpen in de shop? 

Zaterdag 23 april a.s., aanvang 15:00 uur 

Het Symfonisch Blaasorkest Heemstede en de gemeente Heemstede nodigen alle 
Oekraïense vluchtelingen in Heemstede, hun gastgezinnen en alle vrijwilligers uit 
voor een gratis concert in de Pinksterkerk. Een muzikaal hart onder de riem voor 
de vluchtelingen en een concert van dank voor iedereen die zich voor hen inzet. 

Meld u aan via heemstede@wehelpen.nl of 
(023) 548 38 28.

Openingstijden shop
Van maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur. De shop ligt aan 
de achterkant van het voormalige 
politiebureau, ingang Brabantlaan.

Drukte bij RegioRijder
RegioRijder wil alle reizigers 
graag op tijd vervoeren. Door 
de vele ritten en het tekort 

aan chau�eurs is dat nu moeilijker. 
Wij vragen u daarom het volgende:
• Reserveer uw rit meer dan vier uur 

van tevoren. U kunt online reserveren 
via de website regiorijder.nl. 
Of telefonisch via 0900 - 9343 
(dagelijks van 05.00 - 00.30 uur). 

• Maak met RegioRijder geen ritten 
langer dan 25 kilometer. Voor ritten 
van meer dan 25 kilometer kunt u 
met Valys reizen. Neem daarvoor 
contact met Valys via valys.nl of 
0900 - 9630. 

• Reis zoveel mogelijk buiten de 
drukke tijden. De drukste tijden 
zijn tussen 7.30 - 9.30 uur en tussen 
14.00 - 16.00 uur.

Vragen? Neem contact op met 
RegioRijder op via 088 - 6000 984.

De Kwakelbrug 
gaat dicht

Vanaf dinsdag 26 april worden 
�etsers en voetgangers 
omgeleid. De Kwakelbrug moet 

onderhouden en omgebouwd worden in 
verband met meer scheepvaart richting 
de haven. De ombouw van de brugdelen 
duurt tot in oktober.
Ga voor actuele informatie over 
wegwerkzaamheden in Heemstede naar 
heemstede.nl/werkaandeweg.




