
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.

10 mei 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Ontwerpbegroting 2023-2025 

Gemeenschappelijk Orgaan 
Beschermd Wonen

• Zienswijze begroting 2023 GR 
Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten RMC Regio Zuid-
Kennemerland en IJmond 

• Regionale corona impact monitor, 
editie maart 2022

• Ontwikkelingen sociaal domein 
inclusief Spaarne Werkt

11 mei 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Wegsleepverordening Heemstede 

2022
• Wijziging tarieven precariobelasting 

tot 1 oktober 2022
• Jaarverslag klachten Heemstede 

2021 en vaststelling nieuwe 
Handleiding

12 mei 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Fietsverbinding Cruquiusweg, 

voorlopige vaststelling plan
• Van den Eijndekade, de�nitief 

ontwerp

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 18

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

Ter inzage:
➜ Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe 

Belvedère. Dit bestemmingsplan 
regelt de (her)bouw van de 
uitkijktoren genaamd Belvedère in het 
Groenendaalse bos in Heemstede. Bekijk 
het bestemmingsplan tussen 5 mei en 
15 juni 2022 via ruimtelijkeplannen.nl 
met plannummer 
NL.IMRO.0397.BpBelvedere-0201

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ brandveilig gebruik buitenschoolse 

opvang, Blekersvaartweg 3
➜ interne constructieve wijziging en 

plaatsen dakkapel, Borneostraat 33
➜ plaatsen dakkapel en verplaatsen trap, 

Bosboom Toussaintlaan 16
➜ vervangen pontje bij Meermond, 

Cruquiushaven
➜ vergroten dakkapel, 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Aanvragen energietoeslag
Inwoners van Heemstede met 
een laag inkomen kunnen 
een energietoeslag van € 800 
krijgen. Huishoudens die de 

energietoeslag nog niet automatisch 
hebben ontvangen kunnen de 
energietoeslag aanvragen via 
iasz.nl/energietoeslag. Hier staan ook de 
voorwaarden. Inwoners die in maart al een 
voorschot hebben ontvangen, hoeven 
niets te doen. Het restant van de toeslag 
wordt in juli automatisch overgemaakt.

Gemeentelijke 
activiteiten

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: Plein1 (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. U kunt zonder 
afspraak langskomen om te vertellen 
over knelpunten in Heemstede voor 
mensen met een beperking. 
Locatie: Plein1 (Julianaplein 1).

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.

Overlijden de heer Bids
Wij ontvingen het droevige bericht dat 
de heer Bids overleden is. De heer Bids 
is voor velen een bekende, aangezien 
hij zich met volle overgave heeft ingezet 
voor de realisatie van een nieuwe 
Belvedère in Wandelbos Groenendaal. 
Tot op het laatst was hij inhoudelijk 
betrokken bij het ontwerp en de 
materialisering van ‘De Wandeling’. 
We zijn blij met zijn bemoedigende 
woorden van begin 2022 waarin dhr. 
Bids de nieuwe Belvedère omschrijft 
als toekomstig ‘’rustpunt in een 
prachtige bosomgeving’’. De gemeente 
Heemstede is dhr. Bids en zijn zus zeer 
erkentelijk voor hun nalatenschap.

Er bestaan veel andere regelingen 
voor inwoners met een laag inkomen. 
Bijvoorbeeld voor een computer en 
�ets voor kinderen of voor sportkosten. 
Bereken anoniem uw recht op 
iasz.nl/berekenuwrecht.

Hulp bij geldzorgen
Blijf niet zitten met kleine of grote 
geldzorgen. Inwoners kunnen hulp krijgen. 
Kijk op iasz.nl/geldzorgen of bel naar de 
gemeente via 14 023.

Herdenking 4 mei 
Op 4 mei herdenken we de 
slachto�ers van de Tweede 
Wereldoorlog en de gevallenen 

in oorlogssituaties en vredesmissies. ’s 
Avonds is er een stille tocht vanaf het 
raadhuis naar de herdenkingsplek aan de 
Vrijheidsdreef, bij het Vrijheidsbeeld en 
het Joods Monument. Hier volgt een korte 
ceremonie. Burgemeester Astrid Nienhuis 
nodigt u uit deel te nemen aan de stille 
tocht. 

Programma
19.00 uur: ontvangst in raadhuis
19.40 uur: tocht naar de herdenkingsplechtigheid op de Vrijheidsdreef
20.00 uur: 2 minuten stilte, Wilhelmus en toespraak burgemeester
20.10 uur: voordracht gedichten door Anne ’t Hooft en Marianne Ollarbe
20:12 uur: toespraak Ben Steinebach (Platform Integratie Heemstede)
20:21 uur: kransleggingen bij Vrijheidsbeeld en leggen van steentje bij het 

monument Boek van de Namen

Aansluitend kunnen aanwezigen bloemen en een steentje leggen bij de monumenten.
Ga voor meer informatie naar heemstede.nl/actueel.

Heemsteedse Dreef 153
➜ plaatsen geluidswerende erfafscheiding, 

Heemsteedse Dreef 274
➜ plaatsen dakkapel, Lorentzlaan 38
➜ plaatsen �etsoverkapping, 

Schielaan 8 en 10
➜ vergroten dakkapel, Spoorzichtlaan 24

Recti�catie aanvraag 
omgevingsvergunning:
➜ nieuwbouw detailhandel en 8 

appartementen, Kerklaan 113B. Eerder 
is een aanvraag gepubliceerd met een 
verkeerd adres

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen beschoeiing, Franz Lehárlaan 69
➜ plaatsen dakkapel, Lorentzlaan 38

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Lorentzlaan 38

Verleende omgevingsvergunning:
➜ realiseren natuurlijke zwemvijver, 

Hageveld 1
➜ plaatsen dakkapel, P.C. Hooftkade 3




