
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.

19 mei 2022, 19.30 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

23 mei 2022, 20.00 uur
➜ Fractievergadering

24 mei 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Ontwerpbegroting 2023-2025 

Gemeenschappelijk Orgaan 
Beschermd Wonen

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

• Wegsleepverordening 
Heemstede 2022

• Wijziging tarieven precariobelasting 
tot 1 oktober 2022

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 20

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

Verwijdering �etswrakken:
➜ diverse locaties. De eigenaren van deze 

�etsen krijgen tot en met 1 juni 2022 
de gelegenheid hun �ets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de 
�ets weer in rijtechnische staat verkeert.

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Lentefair op 22 mei 2022, 11.00 tot 

17.00 uur (Bestuur BIZ Heemstede 
Centrum). Raadhuisstraat (tussen kruising 
Provincienlaan) en Binnenweg (tussen 
kruising Koediefslaan Bronsteeweg) is op 
22 mei 2022 afgesloten tussen 06.00 en 
19.00 uur

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel en realiseren 

aanbouw, Bosboom Toussaintlaan 16 
(vergunningvrij)

➜ plaatsen dakkapel, Bernard Zweerslaan 1
➜ nieuwbouw appartementencomplex (4 

appartementen), Herenweg 75
➜ verhogen nok van uitbouw, 

Lorentzlaan 41

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Wat deed de coronatijd met jongeren?

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

De coronapandemie heeft 
impact gehad op iedereen. 
Ook voor jongvolwassenen 
(16-25 jaar) heeft deze periode 

fysieke en mentale gevolgen. De GGD 
brengt daarom de impact van corona op 
de gezondheid, leefstijl en het welzijn van 
jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door 
middel van een landelijk online onderzoek; 
de Corona Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen 2022.

Corona Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen 2022
Jongvolwassenen (16-25 jaar) hebben 
tot en met half juli 2022 de kans om de 
online vragenlijst in te vullen. Er komen 
verschillende onderwerpen aan bod, 
waaronder verschillende onderwerpen 
aan bod, waaronder gezondheid 
en welzijn, leefstijl, corona, sociale 

Gemeentelijke 
activiteiten

19 mei 2022, 19.30 uur
➜ Informatieavond verduur-

zamen appartementen: 
tips en valkuilen

Woont u in een appartementen-
complex en bent u lid van een VvE? 
VvE Belang helpt VvE’s in Heemstede 
met verduurzaming. Aanmelden via 
vvebelang.nl/events/heemstede 
Locatie: Burgerzaal, raadhuis

24 mei 2022, 19.30 uur
➜ Informatieavond verduur-

zamen appartementen: 
zonnepanelen op 
VvE-daken

Woont u in een appartementen-
complex en bent u lid van een VvE? 
VvE Belang helpt VvE’s in Heemstede 
met verduurzaming. Aanmelden via 
vvebelang.nl/events/heemstede 
Locatie: Gemeentewerf, 
Cruquiusweg 49

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

omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. 
Deelnemers die meer willen weten over 
hun gezondheid of vragen hebben, 
worden aan het eind van de vragenlijst 
doorverwezen naar websites met goede 
en betrouwbare informatie.

Bent of kent u een jongvolwassene?
Doe mee met het onderzoek of wijs 
anderen op dit onderzoek. Vul de 
vragenlijst in op pandemening.nl.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Bernard 

Zweerslaan 14
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136

Verleende omgevingsvergunning:
➜ verplaatsen trap, Bosboom 

Toussaintlaan 16
➜ voor het in afwijking van het 

bestemmingsplan innemen van een 
standplaats voor een verkooppunt voor 
kerstbomen (jaarlijks van 1 december tot 
23 december), Heemsteedse Dreef tussen 
Van den Eijndekade en de Havenstraat

➜ wijzigen bekleding zijgevel, Jacob van 
Campenstraat 51

➜ verhogen nok van uitbouw, 
Lorentzlaan 41

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, 

Meld de Japanse 
Duizendknoop 

De Japanse duizendknoop 
is een woekerplant en 
veroorzaakt veel schade. 
Zijn wortels gaan dwars 

door beton, muren en straten 
en ze verdringen de inheemse 
plantensoorten. De plant is moeilijk te 
bestrijden. Daarom hebben we uw hulp 
hard nodig! Ziet u deze plant, meld het 
dan via heemstede.nl/melden.

Hoe herkent u de Japanse 
Duizendknoop?
De stengels lijken op bamboe: ze zijn 
hol van binnen en zijn groen met 
roodachtige vlekjes. De plant heeft 
grote hartvormige bladeren en in 
augustus en september bloeien de 
crèmewitte bloemen.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Afwijkende openingstijden
Hemelvaart (donderdag 26 mei): 
gesloten

initiatieven en wat u zelf kunt doen. 
Ga hiervoor naar heemstede.nl/oekraine.




