
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.

2 juni 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• 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 

9 juni 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 22

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Nieuwe regelgeving: 
➜ besluit wijziging Verordening openbaar 

water Heemstede 2022

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ kappen boom, Burgemeester van 

Doornkade 2
➜ plaatsen gevelreclame, Bronsteeweg 2
➜ plaatsen �etsenberging, César 

Francklaan 41
➜ wijziging indeling/gevelwijziging bouw 

appartementencomplex, Camplaan 41
➜ plaatsen dakopbouw, Einthovenlaan 9
➜ kappen 3 bomen, Herenweg 126
➜ optrekken voorgevel en plaatsen 

dakkapellen, Kohnstammlaan 8
➜ optrekken achtergevel en plaatsen 

dakkapellen, Kohnstammlaan 20
➜ plaatsen dakkapel, Korhoenlaan 47
➜ plaatsen dakopbouw op bestaande 

uitbouw, Strawinskylaan 62

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ wijzigen bestemming �etsenstalling 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Wegafsluiting kruispunt Julianaplein-
Heemsteedse Dreef en deel Julianaplein 

Op 7 juni starten we op 
het kruispunt Julianaplein-
Heemsteedse Dreef met 
het aanpassen van de 

verkeersregelinstallatie en de bestrating. 
Het Julianaplein is ter hoogte van Plein1 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Verkeer op de Heemsteedse Dreef kan 
hierdoor niet afslaan richting Julianaplein. 
De werkzaamheden en wegafsluiting 
duren tot ongeveer 1 juli 2022.

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

4 juni 2022, 11.00 uur
➜ Wandeling wereldwijde 

actiedag tegen plastic soep
De Rotaryclub organiseert 
samen met de gemeente een 
EndPlasticSoup wandeling door 
Heemstede. Deelnemers krijgen 
consumptiebonnen en meelopende 
kinderen kunnen meedoen aan 
spelletjes. De wandeling is ook 
zelfstandig te maken. Meer informatie 
op rotary.nl/heemstede. Startpunt: 
gemeentehuis, raadhuisplein 1

Verplicht een rookmelder op elke verdieping
Rookmelders redden levens. Daarom is het vanaf 1 juli wettelijke verplicht dat er 
op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. 

Check, koop en plak rookmelders
Ga naar rookmelders.nl en 
controleer hoeveel rookmelders 
u in huis nodig heeft en waar 
ze moeten hangen. Koop de 
rookmelders online, in een 
bouwmarkt of elektronicawinkel. 
Zo zorgt u voor uw veiligheid én 
die van uw dierbaren.

Heeft u een huurwoning?
Vraag er dan naar bij 
uw verhuurder. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de plaatsing 
van rookmelders in uw woning. 
Meer informatie op 
brandweer.nl/rookmelders.

Afwijkende openingstijden
Het gemeentehuis en overige 
gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
Maandag 6 juni (tweede pinksterdag)

naar leslokaal en medewerkerskamer, 
Hageveld 15

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan:
➜ wijzigen bestemming �etsenstalling 

naar leslokaal en medewerkerskamer, 
Hageveld 15

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen erfafscheiding, Binnenweg 

192
➜ wijzigen entree Woonzorgcentrum 

Kennemerduin, Herenweg 126
➜ gedeeltelijk verhogen kap, 

Raadhuisstraat 31A

O�ciële bekendmakingen

In gesprek met de 
burgemeester 

Burgemeester 
Astrid Nienhuis 
nodigt inwoners, 
ondernemers en 
organisaties van 
Heemstede van 
harte uit voor 

een gesprek over onderwerpen die 
spelen in de gemeente. Eerstvolgende 
mogelijkheid: vrijdag 3 juni 2022, 
tussen 10.00-11.00 uur.

Wilt u in gesprek met de 
burgemeester?
U kunt een afspraak maken 
via het bestuurssecretariaat: 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl 
of telefoon (023) 548 58 51. 

Benoeming nieuwe 
wethouders Heemstede 
op 2 juni

De coalitie van VVD, D66, 
PvdA en CDA draagt Eveline 
Stam, Anneke Grummel, Sam 
Meerho� en Arianne de Wit 

voor als wethouders voor het nieuwe 
college. Tijdens de extra raadsvergadering 
op 2 juni om 20.00 uur worden zij 
benoemd. De raad bespreekt dan het 
nieuwe coalitieprogramma. 

U kunt de raadvergadering live volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl/
vergaderingen.




