
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.

9 juni 2022, 10.00 uur
➜  Welstandscommissie

13 juni 2022, 20.00 uur
➜  Fractievergadering

14 juni 2022, 20.00 uur
➜  Commissie Samenleving

15 juni 2022, 20.00 uur
➜  Commissie Middelen

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
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 23

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen erker en dakraam, 

Cloosterweg 14
➜ uitbreiden woonhuis, Franz 
 Lehárlaan 126
➜ wijzigen zijgevel, Huizingalaan 9
➜ realiseren uitbouw tussen woonhuis en 

garage, Kwartellaan 12
➜ vervanging houten balken vloer door 

schuimbeton, Laan van Rozenburg 1
➜ plaatsen schuur, Von Brucken Focklaan 

15 (vergunningsvrij)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Bernard 
 Zweerslaan 14
➜ plaatsen � etsenberging, César 

Francklaan 41
➜ vervangen pontje Meermond, 

Cruquiushaven
➜ plaatsen dakopbouw, Einthovenlaan 9
➜ kappen 3 bomen, Herenweg 126
➜ wijzigen gevelrooster en plaatsen 

toegangspoort Oude Slot, Ir. Lelylaan 6
➜ optrekken voorgevel en plaatsen 

dakkapellen, Kohnstammlaan 8
➜ plaatsen dakkapel, Lorentzlaan 38

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ aanleggen uitweg/inrit, Herenweg 197

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

Op vakantie naar het buitenland? Check de 
geldigheid van uw reisdocumenten

Helpt u Heemstede te verduurzamen?

Gaat u deze zomer op 
vakantie? Controleer dan de 
geldigheidsdatum van uw 
paspoort of identiteitskaart. Is 

die datum (bijna) verlopen, maak dan een 
afspraak om het document te vervangen. 
Ga hiervoor naar heemstede.nl/afspraak 
of bel 14 023. 

Ga wijs op reis
Bekijk wat u moet regelen voor uw 
reis naar het buitenland op de website 
wijsopreis.nl.

HeemSteeds Duurzamer is op zoek naar energiecoaches. Vindt u het belangrijk 
en leuk om sneller te verduurzamen? En hebt u interesse en tijd om andere 
Heemstedenaren te helpen in het verduurzamen van hun woning? Meld u aan 
bij HeemSteeds Duurzamer via info@heemsteedsduurzamer.nl of kom langs in 
de Pop-Up van Heemstede Duurzaam aan de Binnenweg 93.

Gemeentelijke 
activiteiten

Tot en met 12 juli 2022
➜  Straatspeelavonden
WIJ Heemstede organiseert ieder jaar 
de straatspeelavonden in veel wijken, 
verspreid over Heemstede. Gezellige 
avonden vol sport en spel. Op deze 
avonden worden de betre� ende 
straten vanaf 17.00 uur afgesloten 
voor verkeer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht. Kijk voor het 
programma op wijheemstede.nl/
straatspeelavonden.

Gft-inzameling wekelijks in zomermaanden
In de maanden juni, juli en augustus haalt Meerlanden elke week gft op in 
Heemstede op de voor u bekende inzameldag. Check de actuele informatie 
in de Meerlandenapp via meerlanden.nl/app.

Formule 1 terug naar 
Zandvoort

Eén van de grootste 
sportevenementen ter 
wereld komt weer naar 
Zandvoort! Als inwoner of 

ondernemer van Heemstede zult u 
hierdoor wellicht wat hinder kunnen 
ervaren. Gemeente Heemstede 
informeert u hierover in aanloop 
van het evenement via verschillende 
kanalen. Binnenkort vindt u de meest 
recente informatie over het evenement 
op een speciale F1 pagina op de 
gemeentelijke website. Houd onze 
website dus in de gaten.

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg
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