
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 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 19

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

Vastgesteld:
➜ beleidsregels eenmalige energietoeslag 

2022 Heemstede

Verlenen evenementenvergunning:
➜ dikke-banden-race voor leerlingen van 

de Bosch en Hovenschool. Op woensdag 
25 mei 2022 tussen 8.00 en 12.00 uur 
is de Caspar Fagellaan, tussen Adriaan 
Pauwlaan en de Johan de Wittlaan, 
hiervoor afgesloten

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijzigen voor- en linkerzijgevel en 

interne constructieve aanpassingen, 
Herenweg 54

➜ wijzigen van bekleding zijgevel, Jacob 
van Campenstraat 51

➜ uitbreiden bestaande bedrijfs-/ 
horecaruimte met twee bovenwoningen 
en wijzigen gevels, Valkenburgerlaan 60 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Gratis recycling verpakkingen voor scholen, 
bedrijven, winkels en verenigingen 

Informatieavond over verduurzaming 
appartementen binnen een VvE

Het afvalfonds heeft een inschrij�oket geopend voor scholen, bedrijven en 
verenigingen om hun plastic en drinkkarton (PD) en glas kosteloos te laten ophalen. 
Er geldt een minimum van 240 liter gescheiden afval per week. Inschrijven kan tot 
18 mei 2022 via afvalgoedgeregeld.nl of kijk op heemstededuurzaam.nl/circulair

Gemeentelijke 
activiteiten

2 juni 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: Tuinzaal, 
raadhuis Heemstede

3 juni 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. 
Locatie: Winkelcentrum Jan van 
Goyenstraat

en Camplaan 51
➜ kappen van 1 boom, Van Merlenlaan 4B
➜ plaatsen scootersafe, Eikenlaan 38
➜ plaatsen dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, Valkenburgerplein 23

Aanvragen omgevingsvergunning voor 
het in afwijking van de bestemming 
verkeer plaatsen van noodwoningen ten 
behoeve van crisis- en noodopvang voor 
een periode van 9 maanden:
➜ parkeerterrein Sportparklaan ter hoogte 

van nr. 18
➜ parkeerterrein Kohnstammlaan 

tegenover nr. 22-32

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ vergroten gezamenlijke dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, Havenstraat 57 en 59

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een transformatorhuis, 

Hageveld 15
➜ kappen van 1 boom, Van Merlenlaan 4B
➜ kappen van 3 bomen, Van Merlenlaan 26
➜ aanleggen/verbreden uitweg/inrit en 

maken van een poort, Reggelaan 14 en 
Dinkellaan 20 

Woont u in een appartementencomplex en bent u lid van een VvE? 
VvE Belang helpt VvE’s in Heemstede met verduurzaming. 
Op donderdag 19 en dinsdag 24 mei geeft VvE-Belang een informatieavond.

Informatieavond 1: Verduurzamen, tips en valkuilen
Donderdag 19 mei, 19.30 uur, Burgerzaal raadhuis Heemstede

Informatieavond 2: Zonnepanelen op VvE-daken
Dinsdag 24 mei, 19.30 uur, Gemeentewerf Heemstede, Cruquiusweg 49

Geïnteresseerd? Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via vvebelang.nl/events/heemstede.

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.

Ruim baan op de stoep
In de week van 9 tot en met 
14 mei voert de Werkgroep 
Toegankelijkheid Heemstede 
(WTH) samen met team 

Handhaving haar campagne ‘Ruim baan 
op de stoep’ uit. Deze week letten ze op 
ontoegankelijke situaties op de stoep en 
delen ze �yers uit om mensen bewust te 
maken van obstakels. 

Lees meer op de website van WTH: 
werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl. 
Samen maken wij Heemstede 
toegankelijk!

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg




