
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.

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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Inclusief stemmen voor mensen met 
een visuele beperking

Gemeentewerf gaat van groen naar donkergroen 

Wij maken ons sterk voor een 
samenleving waarin iedereen 
meedoet. Ook als het gaat 

om de verkiezingen. Daarom diende 
burgemeester Astrid Nienhuis tijdens 
het Jaarcongres van VNG (Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten) de motie 
‘Inclusief stemmen voor mensen met 
een visuele beperking’ in. Daarin roept 
zij onder andere op dat elke gemeente 
vanaf 2023 in staat wordt gesteld om een 
universele stemmal (zie foto) in te zetten 

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.

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

Nieuw besluit: 
➜ vaststellen webformulier voor het 

indienen van een online Woo-verzoek

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ verlengen voorgeveldakvlak, plaatsen 

dakkapel, uitbreiden woonhuis, 
inspringend geveldeel 1e verdieping, 
hooggeplaatste dakkapel, schuur 
verlengen en voorzien zadeldak, 
Alberdingk Thijmlaan 19

➜ bestaande niet constructieve vloer 
vervangen door schuimbeton met 
cementdekvloer, Binnenweg 164

➜ plaatsen airco aan gevel berging nabij 
het Oude Slot, Ir. Lelylaan 6

➜ kappen treurwilg, J.H. 
Weissenbruchweg 4

➜ aanpassen gevels, plaatsen 
bovenlichten en plaatsen zonwering 
Plein1, Julianaplein 1

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ plaatsen overkapping en plaatsen 

zonnepanelen, Heemsteedse Dreef 100
➜ kappen 2 bomen, Van Merlenlaan 38

Verleende omgevingsvergunning:
➜ kappen 2 bomen, Achterweg 5
➜ kappen treurwilg, J.H. 

Weissenbruchweg 4

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ kappen boom, Burgemeester van 

Doornkade 2

Aanvraag tijdelijke 
omgevingsvergunning:
➜ voor het in afwijking van het 

bestemmingplan plaatsen van 
noodwoningen voor crisis- en 
noodopvang, parkeerterrein 
Kohnstammlaan tegenover 
nummer 22-32

➜ voor het in afwijking van het 
bestemmingplan plaatsen van 
noodwoningen voor statushouders, 
parkeerterrein Sportparklaan ten 
hoogte van nummer 18

Vuurwerkverbod in 
Heemstede

Rond de jaarwisseling 2022-
2023 geldt een vuurwerkverbod 
in Heemstede. Dit heeft de 
gemeenteraad op donderdag 
7 juli besloten. Redenen voor 
dit verbod zijn onder andere de 
verhoogde kans op letselschade, 
luchtverontreiniging, de hoge 
kosten voor het opruimen en angst 
en stress bij huisdieren en kleine 
kinderen. Het vuurwerkverbod geldt 
niet voor vuurwerk uit categorie 
F1, zoals sterretjes, knalerwten, 
trektouwtjes en sierfonteintjes.

Gaat u op vakantie? 
Sluit uw woning goed!

Gaat u deze zomer een dagje 
weg of op vakantie? Wees 
dan extra alert en doe uw 
deur(en) goed op slot, uw 

ramen dicht en doe een lichtje aan. Doe 
alsof u thuis bent, ongeacht of u een 
paar uur of een paar weken weggaat. 
Laat ko�ekopjes staan, zorg voor een 
bewoonde indruk door automatische 
verlichting. Denk ook aan het tuinhek 
en de schuur!

Controleer hoe goed uw woning 
is beveiligd tegen inbraak op 
veiligwonenscan.nl.

voor alle verkiezingen in alle gemeenten. 
Zo kunnen mensen met een visuele 
beperking echt zelfstandig stemmen. De 
motie omvat ook een ontwerpwedstrijd 
onder opleidingen, zodat jongeren actief 
kunnen meedenken over een (fysiek of 
digitaal) alternatief ontwerp om inclusief 
stemmen mogelijk te maken. 

De motie werd vrijwel unaniem 
aangenomen, een mooie stap naar een 
meer inclusieve samenleving!

Wij hebben de ambitie om 
een duurzame gemeente te 
worden. We moeten daarom 

zelf het goede voorbeeld geven. En omdat 
er sowieso al het een en ander moest 
veranderen aan de gemeentewerf aan de 
Cruquiusweg, gaat het toch al behoorlijk 
duurzame gebouw binnenkort van het 
gas af. Projectleider gemeentelijk vastgoed 
Iwan Teeuwen vertelt: “Een A met vier 
plusjes. Het gebouw is optimaal geïsoleerd, 
maar we verwarmen nog wel volledig op 
gas. Dat gaat nu dus veranderen.” 
Lees meer op heemstededuurzaam.nl.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg




