
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.

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

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 17

Gemeentelijke 
activiteiten

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Koningsdag 2022 op 27 april 2022, van 

12.00 tot 22.00 uur (Catersensation). 
Op het trottoir voor Binnenweg 108 en 
110. De Julianalaan tussen Binnenweg 
en Julianalaan is op 27 april afgesloten 
tussen 12.00 en 22.00 uur

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen erfafscheiding, Binnenweg 192
➜ realiseren kantoorruimte, Camplaan 4
➜ aanleggen uitweg/inrit, Herenweg 197
➜ uitbreiden woonhuis met uitbouw en 

kelder, Jan van Gilselaan 2
➜ plaatsen Luchtbehandelingskast 

Basisschool de Icarus, Kerklaan 90
➜ nieuwbouw detailhandel en 8 

appartementen, Kerklaan 113
➜ kappen 3 bomen, Van Merlenlaan 26

Buiten behandeling gesteld:
➜ uitbreiden eerste verdieping, 

Azalealaan 6

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Aanleg glasvezel door Glaspoort
Het bedrijf Glaspoort, een 
samenwerking tussen KPN 
en ABP, begint in mei met de 
laatste fase van de aanleg van 

glasvezel in Heemstede. De aanleg van 

maandag t/m vrijdag, 10.00-12.00 uur
➜ Ontmoetingsmoment 

Oekraïense vluchtelingen
Dagelijkse moment voor Oekraïense 
vluchtelingen om elkaar te ontmoeten. 
Alle Oekraïners zijn van harte welkom. 
Locatie: Plein 1 (Julianaplein 1).

4 mei 2022, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies 
en bemiddelt tussen buren die 
overlast van elkaar ervaren en dit 
willen oplossen. Meer informatie op 
meerwaarde.nl. Locatie: Pleinzaal, 
raadhuis Heemstede.

4 mei 2022, 9.30-12.00 uur
➜ Spreekuur toegankelijker 

Heemstede
De Werkgroep Toegankelijkheid 
Heemstede houdt haar maandelijkse 
inloopspreekuur op Plein1. U kunt 
zonder afspraak langskomen om 
te vertellen over knelpunten in 
Heemstede voor mensen met een 
beperking.

6 mei 2022, 13.00-17.00 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. 
Deze week staat de �ets bij de AH-
supermarkt Blekersvaartweg.

➜ vervangen kozijnen winkelpand, 
Binnenweg 27

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen/vervangen dakkapellen, 

Amaryllislaan 12 en 14
➜ bouwen �etsenschuur, Dinkellaan 13
➜ interne constructieve wijzigingen, 

Eikenlaan 29
➜ vergroten dakkapel, Jan van den 

Bergstraat 48
➜ vervangen erfafscheiding (haag), 

Lanckhorstlaan 59
➜ bouwen zwembad, Lombokstraat 1A
➜ kappen 2 bomen, Van Merlenlaan 23

Spoorwegovergang 
Leyduin gaat sluiten 

De onbewaakte 
spoorwegovergang Leyduin 
wordt eind 2023 door ProRail 
opgeheven. Deze overweg is de 

verbinding tussen het bewoonde gebied 
van Heemstede en het Landgoed Leyduin 
met wandelgebied. Samen met ProRail 
onderzoekt de gemeente een alternatief. 
Gedacht wordt aan een onderdoorgang 
door middel van een tunnel.

Geef uw mening over de 
spoorwegovergang
Laat ons weten wat de spoorwegovergang 
Leyduin voor u betekent en hoe u 
deze gebruikt. Dat kan door een online 
vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 
5 minuten van uw tijd. U kunt in deze 
vragenlijst ook ideeën achterlaten. Ga 
hiervoor naar heemstede.nl/leyduin of 
scan de QR-code.

glasvezel vindt plaats in de Rivierenwijk, 
Geleerdenwijk, Crayenestersingel en 
omgeving, Koediefslaan en omgeving, 
Vogelpark en Stationsomgeving. 

Alle betrokken bewoners hebben 
hierover een brief van Glaspoort 
ontvangen. Ze kunnen zelf toestemming 
geven voor een aansluiting in huis/
graafwerk op eigen erf. Om de gang van 
zaken toe te lichten, houdt Glaspoort 
op 3 mei van 17.30 tot 18.30 uur een 
webinar over het werk. Ga hiervoor naar 
kpnnetwerk.nl/glasvezelupdate.

Vragen?
Kijk op glaspoort.nl/klantenservice of bel 
met (088) 660 15 50. Ga voor vragen over 
de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte naar heemstede.nl/melden of 
bel naar 14 023.

Altijd op de hoogte over alles wat speelt 
rondom de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in de gemeente?

Gemeente Heemstede houdt 
u via een speciale Oekraïne 
nieuwsbrief, de website en 
social media op de hoogte 

van alles wat speelt rondom de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen in de 
gemeente. Meld u aan voor de digitale 
nieuwsbrief Oekraïne. U ontvangt dan 
het laatste nieuws over (mogelijke) opvanglocaties, activiteiten, initiatieven en wat u 
zelf kunt doen. Ga hiervoor naar heemstede.nl/oekraine en klik op ‘Ik wil helpen’.

O�ciële bekendmakingen




