
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.

21 april 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Wijziging Verordening openbaar 

water Heemstede
• Bestemmingsplan ‘Nieuwe 

Belvedère’

28 april 2022, 10.00 uur
➜ Welstandscommissie

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

Doe mee aan het 
Pink Panel onderzoek

Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland doet onderzoek 
naar het veiligheidsgevoel en 
de discriminatie-ervaringen van 

lesbische vrouwen, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgender, intersekse 
en queerpersonen (LHBTIQ+) in 
Kennemerland. Ga naar de website 
pinkpanelenquete2022.questionpro.com 
of scan de QR-code om deel te nemen 
aan dit onderzoek.

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Gemeentelijke 
activiteiten

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

Nieuwe regelgevingen:
➜ regeling mandaten, volmachten en 

machtigingen Heemstede (mei) 2022
➜ handleiding klachtbehandeling 

Heemstede 2022
➜ beleidsregels toekenning individuele 

gehandicaptenparkeerplaatsen op 
kenteken Heemstede 2022

Verlenen evenementenvergunning:
➜ koningsspelen op 22 april 2022, 08.00 

tot 12.00 uur (Crayenester Basisschool). 
De Crayenestersingel tussen Adriaan 
Pauwlaan en Lanckhorstlaan aan de 
zijde van de Crayenesteer Basisschool 
is op 22 april 2022 afgesloten van 08.00 
tot 12.00 uur

➜ straatspeelavonden op diverse data 
tussen 10 mei en 21 augustus 2022, van 
17.30 tot 21.30 uur (WIJ Heemstede). 
De Molenlaan tussen Zomerlaan en 
Valkenburgerplein is op 24 mei 2022 
afgesloten van 17.30 tot 21.30 uur en 

de Ooievaarlaan tussen de Jan van 
Gentlaan en de Pelikaanlaan op 5 juli 
2022 van 17.30 tot 21.30 uur

Vervanging gemeentelijke bomen: 
➜ diversen. Een aantal bomen 

worden verwijderd in het kader van 
noodzakelijk onderhoud. De intentie 
is te herplanten, toegepast op een 
locatie die het beste kans biedt op een 
volwassen, volwaardige boom met 
goede gezondheid. Herplant wordt 
later in het jaar bepaald. In principe 
op de huidige locatie. Indien niet 
mogelijk door kabels en leidingen en of 
voldoende ruimte worden de bomen 
herplant in de wijk of elders in de 
gemeente.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:
➜ brandveilig gebruik, Eykmanlaan 39

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vervangen woonark, Cruquiushaven 20
➜ bouwen �etsenschuur, Dinkellaan 13
➜ interne constructieve wijzigingen, 

Eikenlaan 29
➜ wijzigen bestemming �etsenstalling 

naar leslokaal en medewerkerskamer, 
Hageveld 15

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 voor Oekraïners en 
vrijwilligers 

Het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede (SBH) en gemeente 
Heemstede nodigen alle 

Oekraïense vluchtelingen in Heemstede, 
hun gastgezinnen en alle coördinatoren, 
vrijwilligers en andere bij de opvang 
betrokken medewerkers uit voor een 
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. Ook de omwonenden van 
de opvanglocatie aan de Kerklaan worden van harte uitgenodigd bij dit concert aanwezig 
te zijn.

Waar: Pinksterkerk, Camplaan 18
Wanneer: zaterdag 23 april, 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

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

5 mei 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: Pleinzaal, raadhuis Heemstede.

➜ vergroten dakkapel, Jan van den 
Bergstraat 48

➜ plaatsen schuur, Von Brucken 
Focklaan 15

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijzigen gevelkozijnen, Binnenweg 67
➜ verbouwen opslagruimte naar 

woonruimte en plaatsen deurkozijn, 
Drenthelaan 22

➜ plaatsen dakkapellen, Ida 
Gerhardtlaan 15

➜ achtergevel doortrekken, schuine dak 
vergroten, plaatsen balkon op uitbouw 
en wijzigen raamkozijn, Irislaan 25

➜ plaatsen erkerkozijn, balkonhek 
en diverse interne doorbraken, J.H. 
Weissenbruchweg 14

➜ plaatsen dakkapel, Reggelaan 8

Op vakantie naar het 
buitenland? Check 
de geldigheid van uw 
reisdocumenten

Gaat u deze zomer op 
vakantie? Controleer dan de 
geldigheidsdatum van uw 
paspoort of identiteitskaart. Is 

die datum (bijna) verlopen, maak dan een 
afspraak met de afdeling Publiekzaken om 
het document te vervangen. Ga hiervoor 
naar heemstede.nl/afspraak of bel 14 023.

Koningsdag 
2022

We vieren Koningsdag dit 
jaar weer uitbundig! Er is voor 
iedereen wat te beleven. Zo 
kunnen we weer genieten van 

live muziek, struinen over de vrijmarkt 
en kunnen kinderen zich uitleven bij de 
Heemgames op de Sportparklaan. Ook 
is er weer een kleinschalig feestje op de 
Iepenlaan. Bekijk het programma op 
heemstede.nl/koningsdag. 

Let op: In verband met Koningsdag is 
er deze week geen weekmarkt op de 
Valkenburgerlaan.

Afwijkende openingstijden
Woensdag 27 april (Koningsdag): 
gesloten




