
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.

15 juni 2022, 20.00 uur
➜		Commissie Middelen
• Vaststellen jaarstukken 2021
• Kaderbrief & Voorjaarsnota
• Ontwerpbegroting 2023 van de 

gemeenschappelijke regeling de 
Omgevingsdienst IJmond en de 
jaarrekening en het jaarverslag 2021

• Meerjarenbegroting Metropoolregio 
Amsterdam 2021-2024

• Wijziging Verordening commissie 
bezwaarschriften in verband met 
Wet open overheid

• Vaststellen Aanwijzingsbesluit Woo-
contactpersoon Heemstede 2022

• Onderzoek vastgoed gemeentelijke 
gebouwen en gronden

16 juni 2022, 20.00 uur
➜		Commissie Ruimte
• Vaststellen Jaarverslag 2021 en 

Jaarplan 2023 mobiliteitsfonds Zuid-
Kennemerland

• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet

20 juni 2022, 20.00 uur
➜		Fractievergadering

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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Veteranendag bij het raadhuis 
Op zaterdag 18 juni 2022 vieren 
we in Heemstede Veteranendag. 
Landelijk wordt dit een week 

later, op 25 juni 2022, gevierd. Hierdoor 
kunnen de veteranen die dat willen aan 
beide dagen deelnemen. Veteranen die 
zijn geregistreerd bij het Nederlands 
Veteraneninstituut zijn voor Veteranendag 
in Heemstede uitgenodigd door de 
burgemeester. Bent u veteraan, maar nog 
niet geregistreerd? Uiteraard bent u ook 
welkom! De burgemeester nodigt u van 
harte uit om Veteranendag mee te vieren.

Programma zaterdag 18 juni 2022
13.00 uur:  Ontvangst raadhuis, Raadhuisplein 1 
13.15 uur:  Welkomstwoord burgemeester Astrid Nienhuis
Aansluitend: Informeel samenzijn, met het traditionele haringhappen en een drankje. 

Ook kunt u een bezoek brengen aan de markt met oude legermaterialen. 
Voor de kinderen is er een springkussen en scouting Graaf Bernadotte bakt 
pannenkoeken.

+15.30 uur:  Slotwoord 
15.40 uur:  Start rondrit met oude legervoertuigen. Deze rondrit duurt ongeveer een 
  half uur. De rondrit eindigt weer nabij het raadhuis.

Hang uw vlag uit!
Breng een eerbetoon aan veteranen door uw Nederlandse vlag op te hangen op zaterdag 
18 juni.

Gemeentelijke 
activiteiten

29 juni 2022, 12.30 - 16.30 uur
➜	Reisloket
Stel al uw vragen over het openbaar 
vervoer. Kom langs voor praktische 
vragen of een persoonlijk reisadvies. 
U kunt ook gratis het openbaar vervoer 
uitproberen. Locatie: Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1).

7 juli 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

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: donderdag 23 juni 2022, 
tussen 16.30 – 17.30 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.

Geef � etsendieven 
geen kans!

Het aantal � etsendiefstallen 
in gemeente Heemstede 
neemt weer toe. Politie en de 

gemeente willen hier gezamenlijk wat aan 
doen. Maar wat kunt u doen? 

• Zet met een tweede slot uw � ets altijd 
vast aan een vast object zoals een 
� etsenrek of een paal. Ook als je maar 
eventjes weg bent. 

• Gebruik twee sloten met ART-
keurmerk. Het kost dieven meer tijd om 
twee sloten te forceren. Dit verkleint de 
kans op diefstal.

• Plaats uw � ets in het zicht.
• Heeft uw � ets een afneembaar display? 

Haal deze dan altijd van uw � ets af.
• Registreer het framenummer van 

uw � ets in de ‘Stop Heling App’ via 
stopheling.nl

Is uw � ets gestolen?
Doe dan altijd aangifte bij 
de politie. Dit kan online 
of op een politiebureau. 
Dat helpt om uw � ets 
terug te vinden en de 
dief en heler op te sporen. Ziet u een 
verdachte situatie? Bel dan altijd 112.

De gemeente zoekt naar 
nieuwe manieren om inwoners 
direct te betrekken. Want 
u weet als geen ander wat 

belangrijk is voor de buurt én Heemstede. 
We nodigen u daarom van harte uit 
voor de bijeenkomst ‘Samen maken we 
Heemstede’ op woensdag 22 juni van 
19.30 - 22.00 uur. 

Burgerberaad
Tijdens deze bijeenkomst maken de 
aanwezigen kennis met het ‘burgerberaad’. 
Met een burgerberaad helpen 
inwoners hun volksvertegenwoordigers 
(gemeentebestuur) om beslissingen te 
nemen over ingewikkelde onderwerpen. 
Tijdens de bijeenkomst neemt u deel aan 
een inspiratiesessie die duidelijk maakt 
wat een burgerberaad precies inhoudt.

Verbeteragenda en resultaten 
Quick Scan Lokale Democratie
Tijdens twee bijeenkomsten vroegen 
we inwoners wat goed gaat in de 
gemeente Heemstede en wat beter 
kan. Dat leidde tot een verbeteragenda. 
Drie werkgroepen gingen daarmee 
aan de slag. Op 22 juni blikken we 
hier kort op terug en bespreken we 
de vervolgstappen. Meer informatie: 
heemstede.nl/lokaledemocratie.

Denkt u mee over het versterken van 
onze lokale democratie?
Meld u zich dan vóór 17 juni aan via 
lokaledemocratie@heemstede.nl onder 
vermelding van uw naam en adres. Als u 
het leuk vindt om een familielid, vriend 
of kennis mee te nemen dan kan dat 
uiteraard. Locatie: College Hageveld.

Kom naar de bijeenkomst 
‘Samen maken we Heemstede’

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Vastgesteld:
➜	Beleidsregels bijtincidenten honden 

Heemstede 2022
➜	Uitvoeringsprogramma re-

integratiebeleid 2022
➜	Reglement Urgentiecommissie 

Zuid-Kennemerland 2022 
➜	Regeling mandaten aan Woonservice 

Kennemerland Heemstede 2022
➜	Wegsleepverordening Heemstede 2022

➜	Besluit wijziging Verordening 
precariobelasting Heemstede 2022

Verwijdering vaartuig:
➜	Een grijze metalen boot, genaamd 

LouLou, Craijenestervaart ter hoogte 
van Adriaan van Ostadeplein 6. De 
eigenaar van dit vaartuig heeft tot en 
met 21 juni 2022 de gelegenheid zijn 
vaartuig te verwijderen of een ligplaats 
aan openbaar water in te nemen waar 
dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	plaatsen opbouw op aanbouw, 

Alberdingk Thijmlaan 25

➜	wijziging gevelpuien, Binnenweg 67
➜	nieuwbouw villa, Frans Lisztlaan 1
➜	verhuur woonhuis via Airbnb (afwijken 

bestemmingsplan), Herenweg 82

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	plaatsen geluidswerende 

erfafscheiding, Heemsteedse Dreef 274

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜	ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

brandveilig gebruik, Glipper Dreef 209

Verleende omgevingsvergunning:
➜	vervanging houten balken vloer door 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

schuimbeton, Laan van Rozenburg 1

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜	plaatsen beschoeiing, Franz 

Lehárlaan 69

Meer informatie: heemstede.nl




