
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.

23 juni 2022, 10.00 uur
➜ Welstandsommissie

28 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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Reisloket voor informatie, advies en 
gratis uitproberen OV 

Met welke bus kan ik naar mijn 
familie? En hoe zit dat nou met 
de OV-chipkaart? Bij het Reisloket 

kunt u terecht met al uw vragen over 
het openbaar vervoer. Kom langs voor 

Gemeentelijke 
activiteiten

23 juni 2022, tussen 16.30 - 17.30 uur
➜ 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. Aanmelden via 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl of 
(023) 548 58 51.

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.

Online uw rijbewijs 
verlengen

Vanaf 1 juli 2022 kunnen 
inwoners van Heemstede hun 
rijbewijs online verlengen 

via de website van de RDW. Daarna is 
het rijbewijs al na 2 werkdagen zonder 
afspraak op te halen in het gemeentehuis. 

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te kunnen 
verlengen, is een pasfoto nodig die is 
gemaakt bij een erkende fotograaf of 
fotocabine. Een overzicht van erkende 
fotografen en fotocabines is te vinden op 
de locatiewijzer op de website rdw.nl.

Hoe werkt het?
1. Laat een foto maken bij een door de 

RDW erkende fotograaf of fotocabine. 
2. De fotograaf of fotocabine verstuurt de 

foto digitaal naar de RDW. 
3. Daarna kunt u met de DigiD-app met 

ID-check makkelijk en snel de aanvraag 
doen via rdw.nl/rijbewijsverlengen. 

4. Na 2 werkdagen kunt u het rijbewijs 
zonder afspraak ophalen in het 
gemeentehuis.

Voor het eerst een rijbewijs 
aanvragen?
Dan moet u nog wel naar het 
gemeentehuis. Online aanvragen is alleen 
mogelijk als het rijbewijs verlengd wordt 
of bij uitbreiding van categorieën. 

Op zaterdag 25 juni is de feestelijke opening van de vernieuwde skatebaan 
‘Heemskate’ op sportpark Groenendaal. De hele middag zijn er allerlei 
activiteiten op en rond de skatebaan. De skatebaan wordt om 16.00 uur 

o�cieel geopend door wethouder Anneke Grummel en Sam Meerhof. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn.

Programma
Altijd al willen skaten? Kom dan naar de Try ’n Skate. Ook zijn er demonstraties van het 
Revert95 team waar echte skatetoppers bij zitten. 

14.30 - 15.30 uur Try ’n Skate - voor iedereen die het skaten een keer wil proberen!
15.30 - 16.00 uur Demonstraties Revert 95 team
16.00 - 16.20 uur O�ciële opening door wethouder Anneke Grummel en Sam Meerhof
16.20 - 17.00 uur Best Trick Slam jam - laat je beste tricks zien
17.00 - 18.00 uur Skate jam - just vibe

Feestelijk opening skatebaan op 
sportpark Groenendaal

Jong hacktalent gezocht! 

antwoord op uw praktische vragen of een 
persoonlijk reisadvies. Ook kunnen we u 
helpen met installeren van een reisplanner 
op uw telefoon.

Reisloket op 29 juni
Het Reisloket is op woensdag 29 juni 
van 12.30 tot 16.30 uur aanwezig in 
Bibliotheek Heemstede (Julianaplein 1). 

Gratis probeerkaart 
Bij het Reisloket kunnen senioren gratis 
een probeerkaart afhalen, waarmee u een 
dag lang in alle bussen van Connexxion in 
Noord-Holland kunt reizen. Leuk voor een 
dagje uit!

Ben jij tussen de 12 en 25 
jaar en heb jij hacktalent? 
Daag jij jezelf graag uit met 

moeilijke IT opdrachten? Pluis jij graag 
broncodes uit op zoek naar informatie? 
Wil jij je talent op een positieve manier 
inzetten? Doe dan vóór 5 juli mee aan 
de re_BOOTCHALLENGE en test je skills. 

Doe mee!
Ga naar de website re-b00tcmp.nl of 
scan de QR-code en doe mee! Je maakt 
dan kans op exclusieve tickets voor 
re_BOOTCMP op 9 juli in 
e-sportscampus H20 in Purmerend! 
Een speciaal event voor jongeren met 
interesse én skills op het gebied van IT. 

Blijf op de hoogte 
van nieuws uit uw 
gemeente!

Op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen in 
Heemstede? Meld u aan 

voor de algemene nieuwsbrief en/of 
de nieuwsbrief over duurzaamheid 
via heemstede.nl/nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief ontvangt u dan 
maandelijks per e-mail.

Formule 1 terug naar 
Zandvoort

De Formule 1 komt op 2, 
3 en 4 september 2022 
naar Zandvoort. Dit heeft 

mogelijk gevolgen voor u als bewoner 
of als ondernemer.

Doorlaatbewijzen
Er worden een aantal ‘beschermde 
zones’ ingesteld die alleen toegankelijk 
zijn voor bestemmingsverkeer. U 
kunt deze zone alleen in- en uitrijden 
met een doorlaatbewijs. Vanaf begin 
juli verstuurd de Dutch Grand Prix 
doorlaatbewijzen voor mensen die 
woonachtig zijn of werken in deze 
zone.

Meer informatie
Gemeente Heemstede informeert 
u in aanloop van het evenement 
via verschillende kanalen. Op de 
gemeentelijke website komt ook een 
speciale F1 pagina waar u de meeste 
informatie terug kunt vinden. Houd 
onze website dus in de gaten.
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Nieuwe regelgeving: 
➜ actieve openbaarmaking rapporten

kwaliteitstoezicht Wmo Heemstede 
2022

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Circus in de Zorg (Impresariaat Sijm) op

21 september 2022 van 11.00 tot 18.00
uur, trapveldje aan de Vrijheidsdreef

Basisregistratie personen (BRP):
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaande personen niet meer 
wonen op het ingeschreven adres in de 
Basisregistratie personen (BRP). 

Zij zijn daarom uitgeschreven:
➜ N. Geertzema, geboren 20-11-1980,

Franz Schubertlaan 54
➜ D. Wagner, geboren 04-01-1981, Franz

Schubertlaan 54
➜ P. Wagner, geboren 04-07-2013, Franz

Schubertlaan 54
➜ M. Wagner, geboren 11-01-2015, Franz

Schubertlaan 54
➜ K.A. Ochenkowski, geboren 02-08-1984,

Havenstraat 63
➜ B.I. Verkaik, geboren 18-08-1986,

Valkenburgerlaan 79 A

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijzigen gevel en dak gemeentewerf,

Cruquiusweg 49
➜ creëren extra lokaal College Hageveld,

Hageveld 15
➜ realiseren uitbouw tussen woonhuis en

garage, Kwartellaan 12 (vergunningvrij)
➜ verhogen kap, uitbreiden woonhuis en

plaatsen dakkapellen,

Leidsevaartweg 69
➜ vergroten dakkapellen, Meer en

Boslaan 21
➜ plaatsen hekwerk, Cruquiusweg

tussen hoofdrijbaan en parallelweg
(vergunningvrij)

➜ plaatsen dakopbouw en dakkapellen,
Havenstraat 8

➜ verbreden balkon op uitbouw,
Valkenburgerplein 21

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen erker en dakraam,

Cloosterweg 14
➜ vergroten dakkapel, Heemsteedse

Dreef 153
➜ wijzigen voor- en linkerzijgevel en

interne constructieve aanpassingen,
Herenweg 54

➜ uitbreiden woonhuis met uitbouw en
kelder, Jan van Gilselaan 2

➜ plaatsen dakkapel, Korhoenlaan 47

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

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

O�ciële bekendmakingen 

➜ uitbreiden bestaande bedrijfs-/
horecaruimte met twee
bovenwoningen en wijzigen gevels,
Valkenburgerlaan 60 en Camplaan 51

Verleende omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging en

plaatsen dakkapel, Borneostraat 33
➜ uitbreiden eerste verdieping,

Cruquiusweg 116
➜ wijzigen zijgevel, Huizingalaan 9

Meer informatie: heemstede.nl




