
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.

juli 2022, 10.00 uur
➜ Welstandsommissie

7 juli 2022, 19.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Benoeming lid raad van toezicht 

Stichting openbaar primair onderwijs
Zuid-Kennemerland en goedkeuring 
statutenwijziging

• Vaststellen Jaarverslag 2021 en
Jaarplan 2023 mobiliteitsfonds 
Zuid-Kennemerland

• Jaarverslag en jaarrekening 2021 
Gemeenschappelijke Regeling Werk-
voorzieningsschap Zuid-
Kennemerland en ontwerpbegroting
2023 Gemeenschappelijke Regeling 
Spaarne Werkt

• Verlenen borgstelling Atheneum
College Hageveld

• Ontwerp Jaarverslag 2021 
Veiligheidsregio Kennemerland en 
Ontwerp Programmabegroting 2023-
2026 Veiligheidsregio Kennemerland

• Vaststellen jaarstukken 2021
• Ontwerpbegroting 2023 van de 

gemeenschappelijke regeling de Om-
gevingsdienst IJmond en de jaarreke-
ning en het jaarverslag 2021. Tevens 
een tweede begrotingswijziging 2022

• Meerjarenbegroting Metropoolregio 
Amsterdam 2021-2024

• Wijziging Verordening commissie 
bezwaarschriften in verband met de
Wet open overheid

• Vaststellen Aanwijzingsbesluit Woo-
contactpersoon Heemstede 2022

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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Meer kans op eenzaamheid deze zomer: 
een klein gebaar kan het verschil maken 

De helft van de alleenstaande 
65-plussers gaat deze
zomer waarschijnlijk niet op
vakantie. 4 op de 10 vinden
de coronasituatie daarvoor

nog te onzeker, blijkt uit een �itspeiling. 
Daarnaast verwacht een kwart van alle 
ondervraagde alleenstaande 65-plussers 
dat ze deze zomer minder bezoek krijgen 
dan andere zomers. Eenzaamheid ligt 
hierdoor op de loer, omdat naast sociale 
contacten ook veel dagactiviteiten in 
de zomer weg komen te vallen. Het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport start een zomercampagne met 

Gemeentelijke 
activiteiten

6 juli 2022, 11.00 - 12.00 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.

de boodschap ‘Een klein gebaar kan het 
verschil maken’. Het is een oproep om 
in de vakantieperiode extra aandacht 
te geven aan ouderen die zich eenzaam 
voelen.

Jong hacktalent gezocht! 
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. 

Ontwerpt u mee? 
Graag nodigen we u uit voor de ontwerpbijeenkomst 
voor Zonneparking Heemstede op 6 juli om 19.30 uur 
bij Plein1 (Julianaplein 1). 

Samen met omwonenden, ondernemers, verenigingen, 
ontwerpers en experts gaan we nadenken over het opwekken van 
zonne-energie op het parkeerterrein van Sportpark Groenendaal. 
Denk mee over hoe we hier een �jne plek van gaan maken. 
Ga naar heemstede.nl/over-de-gemeente/projecten/zonneparking-heemstede om u 
aan te melden. Of scan de QR-code.

Bomen kappen doen we 
niet zomaar
Gemeente Heemstede kapt vanaf 4 juli 
38 elzen. De elzen staan verspreid door 
Heemstede en zijn aangetast met de 
zogenaamde Phytophthora alni. Deze 
besmettelijke schimmel veroorzaakt bij de 
elzen een dodelijke wortel- en kraagrot. 
Om te voorkomen dat de ziekte zich 
verder verspreid worden de bomen snel 
verwijderd. 

De elzen die gekapt worden zijn 
gekenmerkt met een oranje stip en staan 
onder andere in de Amer, Kadijk, PC 
Hooftkade, Beelenlaan, Crayenestersingel, 
V.d. Horstlaan, Manpadslaan,
Leidsevaartweg, Jan P. Strijboslaan en
Johan Rosenkrantzlaan.

Bomen herplanten
Komende winter beginnen we met het 
herplanten van nieuwe bomen van een 
andere soort op de huidige plekken. 
Als de plek ongeschikt blijkt door 
bijvoorbeeld teveel kabels en leidingen 
onder de grond, wordt er gezocht 
naar een alternatieve plek in de wijk of 
alternatief groen op die plek.

Benieuwd om welke bomen het gaat?
Kijk voor de o�ciële en complete 
bekendmaking op de website 
heemstede.nl/bekendmakingen.

Blijf op de hoogte van 
bekendmakingen over 
uw buurt
- Abonneer u op de e-mailservice

van overheid.nl. U ontvangt
bekendmakingen en
kennisgevingen over door u
geselecteerde onderwerpen.

- Download de app ‘Omgevingsalert
of ‘Over uw buurt’ om geïnformeerd
te blijven over bekendmakingen in
uw buurt. U ontvangt een melding
op uw mobiel.

- Via heemstede.nl/bekendmakingen 
vindt u de bekendmakingen van de
gemeente op overheid.nl.
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verwijderen voer- en vaartuig:
➜ polyester boot zonder vergunning,

Leidsevaart ter hoogte van P.C.
Boutenskade 7 op ligplaast PCB010.
Haal vóór 28 juni 2022 de boot weg

➜ verwaarloosde personenauto, merk
Seat, type Arosa, kleur zwart, met
kenteken TB-RN-62, ter hoogte van Jan
van den Bergstraat. Haal vóór 5 juni
2022 het voertuig van de weg

Na deze data worden het voer- en 
vaartuig door de gemeente weggehaald. 
Als de gemeente het voertuig weghaalt, 
wordt hij maximaal 13 weken bewaard.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ gevelwijzigingen winkel- en

woonpanden, Binnenweg 183-185
➜ plaatsen dakopbouw, Borneostraat 4
➜ plaatsen dakkapel, Dr.

Schaepmanlaan 18
➜ interne constructie- en

gevelwijzigingen, Van Merlenlaan 26
➜ oprichten nieuwe uitkijktoren

Belvedère, wandelbos Groenendaal

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ realiseren kantoorruimte in

garageloods, Camplaan 4
➜ splitsen/verbouwen bestaande woning

in 3 appartementen, Camplaan 4

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ splitsen/verbouwen bestaande woning

in 3 appartementen, Camplaan 4 (3
weken ter inzage, van 30 juni 2022 tot
en met 20 juli 2022)

➜ realiseren kantoorruimte in
garageloods, Camplaan 4 (3 weken ter

inzage, van 30 juni 2022 tot en met 
20 juli 2022)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijzigen van bestemming �etsenstalling

naar leslokaal en medewerkerskamer, 
Hageveld 15

➜ vergroten dakkapel, Spoorzichtlaan 24
➜ verbreden balkon, Valkenburgerplein 21
➜ plaatsen dakkapel, Valkenburgerplein 23

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ plaatsen tuinoverkapping,

Meijerslaan 15

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Meer informatie: heemstede.nl

Help ons mee met 
het verbeteren van 
heemstede.nl

We zijn bezig om onze website 
te verbeteren. We hebben 
onderzocht welke webpagina’s 
het vaakst zijn bezocht, of welke 

helemaal niet? Staat iets wel op de juiste 
plek? Met de resultaten hebben we een 
nieuwe indeling gemaakt die we graag 
aan u voorleggen. Dit noemen we een 
‘treetest’. U krijgt 12 taken te zien. Kies 
de plek die voor u logisch is (er is geen 
goed of fout). 
Doe de test voor 
8 juli. Ga hiervoor 
naar de website 
bit.ly/3y7FqoL of 
scan de QR-code 
met de camera van 
uw mobiel.




