
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.

26 mei 2022, 20.00 uur
➜  Welstandscommissie

2 juni 2022, 20.00 uur
➜  Gemeenteraad
• Opening
• Afscheid wethouders
• Presentatie en bespreking 

coalitieakkoord 2022-2026 VVD D66 
CDA PvdA

• Benoemen commissie 
geloofsbrieven en onderzoek van de 
geloofsbrieven van de wethouders

• Benoemen en beëdiging 
wethouders

• Onderzoek van de geloofsbrieven 
raadsleden 

• Beëdiging raadsleden 
• Belofte fractieassistenten 
• Sluiting en felicitaties

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 21

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

Verlenen evenementenvergunning:
➜ schoolfeest op 8 juli 2022, Crayenester 

Basisschool
➜ familiekermis van 1 tot en met 6 juni 

2022, parkeerterrein aan de linkerzijde 
van Sportcomplex Groenendaal 
Sportparklaan 16

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging, 

Postlaan 20
➜ repareren van scheuren en vervangen 

van de voegen, Raadhuisplein 3
➜ plaatsen dakopbouw, 

Schouwbroekerstraat 9
➜ kappen van 2 bomen, 
 Van Merlenlaan 38

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vervangen van een woonark, 

Cruquiushaven 20
➜ uitbreiden eerste verdieping woonhuis, 

Cruquiusweg 116
➜ plaatsen dakkapel, 
 Valkenburgerplein 23

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

Hier begint de zee. Ook in Heemstede 
In Heemstede worden 50 
tegels geplaatst met de tekst 
“Hier begint de zee”. Dit is een 
initiatief van de Rotaryclub 

Heemstede in samenwerking met de 
wereldwijde stichting EndPlasticSoup. Elke 
plek in Heemstede is het begin van de zee 
als het om vervuiling gaat. Want het afval 
dat op straat belandt, komt via putten in 
ons riool. Op de wereldwijde actiedag 4 
juni organiseert de Rotaryclub samen met 
gemeente Heemstede een wandeling 
langs alle tegels.

Wandel mee!
De gezamenlijke start op 4 juni is om 11.00 
uur vanaf het gemeentehuis. Wandelaars 
krijgen bonnen waarmee ze bij lokale 
ondernemers ko�  e en iets lekkers kunnen 
krijgen. Halverwege de route kunnen 
meelopende kinderen meedoen aan 

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

spelletjes waarmee zij een prijs kunnen 
winnen. De wandeling is ook zelfstandig te 
maken.

Ga voor meer informatie naar 
rotary.nl/heemstede. 

Zwemverbod Haven van Heemstede
Het warme weer is in aantocht. Veel 
inwoners zoeken dan verkoeling bij 
het water. Om te voorkomen dat er 
ongelukken gebeuren is het verboden 
om in de haven van Heemstede te 
zwemmen. Wij raden ouders aan om dit 
aan hun kinderen te vertellen omdat 
kinderen vaak het gevaar niet zien. 
Overtreders riskeren een boete.

Verkeerstellingen in 
Heemstede 

Afgelopen weken hebben we 
verkeerstellingen uitgevoerd 
op de Johan Wagenaarlaan en 
César Francklaan. De tellingen 

zijn onderdeel van het gemeentelijke 
wegcategoriseringsplan. Dit plan heeft als 
doel de verkeersveiligheid te verbeteren 
op een groot aantal wegen in Heemstede. 
Voor beide wegen is het de bedoeling 
tot een inrichting te komen waar een 
maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Eind mei/begin juni 2022 start de eerste 
fase van het participatietraject met 
aanwonenden en andere betrokkenen. 
Lees meer op 
heemstede.nl/cfrancklaan30km of 
heemstede.nl/jwagenaarlaan30km.

Afwijkende openingstijden
Het gemeentehuis en overige 
gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
•   Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
•   Maandag 6 juni (tweede pinksterdag)

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan:
➜ uitbreiden eerste verdieping woonhuis, 

Cruquiusweg 116
➜ plaatsen dakkapel, Glipper Dreef 179

Verleende omgevingsvergunning:
➜ het in afwijking van het 

bestemmingsplan tijdelijk gebruik 
maken van een deel van het plantsoen 
als parkeerterrein, een wachtruimte 
voor vrachtwagens gedurende de 
bouw van een nieuwe supermarkt 
Vomar en een uitweg (maximaal 2 jaar), 
Julianaplein

➜ voor het in afwijking van de 
bestemming ‘kantoor’ het perceel 
gebruiken voor crisis-en noodopvang 
(periode anderhalf jaar), Kerklaan 61

➜ renoveren en verplaatsen tuinhuis, 
 Van Merlenlaan 38

Juni, juli en augustus 
weer wekelijkse 
inzameling van GFT-e 
afval in Heemstede

Gft-afval scheiden wordt 
steeds makkelijker. Kijk op de 
afvalkalender.meerlanden.nl 
wanneer er bij u ingezameld 

wordt en/of download de Meerlanden-
app. Met het instellen van een herinnering 
ontvangen inwoners via de telefoon 
een melding wanneer welke container 
ingezameld wordt. De afvalkalender 
kan ook bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis worden opgehaald.

Op 3 juni staat de gft-bak� ets van 
13.00 - 17.00 uur in het winkelcentrum 
Jan van Goyenstraat. U ontvangt allerlei 
tips en tricks over afvalscheiden en een 
gratis gft-afvalbakje. Vragen over de 
inzameling? Stuur een mail naar 
pi@meerlanden.nl of bel 0297-381717.




