
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.

7 juli 2022, 20.00 uur
➜  Commissie voor

bezwaarschriften
• 20.00 uur - bezwaar tegen de 

berekening van de hoogte van een
BBZ light uitkering (niet openbaar)

• 20.30 uur - bezwaar tegen de afwijzing
van een handhavingsverzoek met 
betrekking tot grondwerkzaamheden 
bij de Cruquiusbrug

• 21.00 uur - bezwaar tegen de afwijzing
van een WOB-verzoek met betrekking 
tot een pachtovereenkomst

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 
Werkvoorzieningsschap 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
Omgevingsdienst IJmond en de 
jaarrekening 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
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heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 27

Oekraïense vluchtelingen ontmoeten 
elkaar op Kerklaan

Oekraïense vluchtelingen 
die behoefte hebben om 
met lotgenoten in contact 
te komen kunnen vanaf nu 

terecht op de Kerklaan 61. De afgelopen 
tijd vond het inloopspreekuur plaats bij 

Gemeentelijke 
activiteiten

14 juli 2022, 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.

Plein1. Dit spreekuur is verplaatst naar 
Kerklaan 61. Elke maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is er 
de mogelijkheid om samen te komen en 
elkaar te ontmoeten. Kent u Oekraïense 
vluchtelingen? Laat het hen weten.

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. 

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ kappen 2 bomen, Achterweg 5
➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 130
➜ plaatsen overkapping voor

zonnepanelen, Heemsteedse Dreef 100
➜ vergroten dakkapel, Heemsteedse

Dreef 266

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen opbouw, Alberdingk

Thijmlaan 25
➜ plaatsen dakkapel, Dr.

Schaepmanlaan 18
➜ nieuwbouw appartementencomplex

(4 appartementen), Herenweg 75
➜ vergroten dakkapellen, Meer en

Boslaan 21
➜ repareren scheuren en vervangen

voegen in gevel, Raadhuisplein 3
➜ plaatsen dakopbouw,

Strawinskylaan 62
➜ kappen 2 bomen, Van Merlenlaan 38

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijziging gevelpuien, Binnenweg 67
➜ plaatsen gevelreclame, Bronsteeweg 2
➜ wijziging indeling/gevelwijziging bouw

appartementencomplex, Camplaan 41

➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 130
➜ plaatsen dakkapel, wijzigen entree en

bouwen erker, Glipper Dreef 179
➜ vergroten dakkapel, Heemsteedse

Dreef 266
➜ wijzigen voor- en linkerzijgevel en

interne constructieve aanpassingen,
Herenweg 54

➜ uitbreiden woonhuis, Jan van
Gilselaan 2

➜ optrekken achtergevel en plaatsen
dakkapellen, Kohnstammlaan 20

➜ interne constructieve wijziging,
Postlaan 20

➜ plaatsen luchtbehandelingskast op dak
Basisschool de Icarus, Kerklaan 90

➜ plaatsen dakopbouw,
Schouwbroekerstraat 9

Open Imkerij-dag bij 
Kinderboerderij ’t Molentje 

Altijd al eens willen meekijken over 
de schouder van een imker? Op 
zondag 10 juli 2022 is dat mogelijk. 
Imkers Marcel de Groot en Pim 

Lemmers geven op Kinderboerderij ’t 
Molentje uitleg over de wonderlijke 
wereld van de bijen. Burgemeester Astrid 
Nienhuis is ook aanwezig. Kom ook de 
bijen van heel dichtbij bekijken! Kinderen 
kunnen zich verkleden als imker.

Waar: Kinderboerderij ’t Molentje    
Tijd: 13.30 uur - 15.30 uur 

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.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg




