
De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Inspraak bij 

commissievergaderingen vindt 
digitaal plaats. 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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl
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 @heemstede
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 29

Doorlaatbewijzen Formule 1 niet 
nodig in Heemstede

Digipanel: meedenken met de 
gemeente

De Formule 1-race komt op 
2, 3 en 4 september 2022 
weer naar Zandvoort. De 

organisatie is in handen van Dutch 
Grand Prix en gemeente Zandvoort. 
Om de leefbaarheid, bereikbaarheid 
en veiligheid in en rond Heemstede te 
borgen tijdens het evenement, tre�en 
we tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze 
maatregelen hebben vooral als doel de 

Wij willen inwoners en 
ondernemers zo vroeg mogelijk 
betrekken bij ons beleid, 
plannen en veranderingen in de 

gemeente. Uw idee, ervaring en mening 
vinden wij belangrijk.

Digipanel is een digitale peiling onder 
inwoners
De enquêtes gaan over onderwerpen die 

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

Nieuwe regelgevingen: 
➜	Aanwijzingsbesluit Woo-

contactpersoon Heemstede 2022
➜	Aanwijzingsbesluit toezichthouders 

Regionale Prostitutie Controle Team 
Kennemerland 

➜	Privacybeleid Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren gemeente 
Heemstede 

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaande personen niet meer 
wonen op het ingeschreven adres in de 
Basisregistratie personen (BRP). 
Zij worden daarom uitgeschreven:
➜	van Oord, geboren 29-10-1979, 

Landzichtlaan 26
➜	R.G. Sarabia Perez, geboren 11-12-2000, 

Valkenburgerlaan 79 A
Zij zijn uitgeschreven:
➜	B.I. Verkaik, geboren 18-08-1986, 

Valkenburgerlaan 79 A
➜	K.A. Ochenkowski, geboren 02-08-1984, 

Havenstraat 63

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	wijzigen voorgevel, Binnenweg 81
➜	vervangen woonark, Cruquiushaven 20
➜	uitbreiden woonhuis, Franz Lehárlaan 

126
➜	plaatsen berging, Glipperweg 58
➜	plaatsen geluidswerende en gazen 

erfafscheiding, Heemsteedse Dreef 274
➜	vernieuwen/uitbreiden bestaande 

uitbouw, IJssellaan 37
➜	wijzigen voorgevel, plaatsen dakkapel, 

interne constructieve wijziging en 
vervangen begane grondvloer, Johan 
Wagenaarlaan 44

➜	wijzigen voorgevel, Meindert 
Hobbemastraat 31

➜	plaatsen erfafscheiding, Sportparklaan 
25A

➜	verbreden uitweg/inrit door toevoegen 
stuk tuin van nr. 27, Sportparklaan 25A

➜	verbouwen woning, Tooropkade 1
➜	plaatsen dakkapel, garagedeur 

kelder vervangen door openslaande 

Gezocht: extra 
energiecoaches 
Heemstede 

Vindt u het leuk om uw 
buurtgenoten te helpen bij 
het toekomstbestendig maken 
van hun woning ? Word dan 
energiecoach! U ontvangt een gratis 
basiscursus en er zijn regelmatig 
intervisiebijeenkomsten om 
onderling kennis te delen. De 
basiscursus is op 9 en 23 augustus 
en op 1 september. Meld u aan via 
info@heemsteedsduurzamer.nl.

Is uw tuin klaar voor de 
vakantie?

Bereid ook uw tuin voor op uw 
afwezigheid tijdens de vakantie. 
Vakantiepret is snel voorbij als u 
een verwaarloosde tuin aantreft 

bij terugkeer. We geven u een aantal tips:

1. Breng mulch aan in de borders
2. Verwijder onkruid
3. Bind klimplanten goed vast
4. Zet potplanten dicht bij elkaar
5. Pluk rijp fruit
6. Maai het gazon niet te kort
7. Vul de vijver bij
8. Plant geen nieuwe planten kort voor 

de vakantie
9. Berg het tuinmeubilair zo goed 

mogelijk op

Een �jne vakantie gewenst, ook in eigen 
tuin!

hoeveelheid verkeer en wildparkeerders 
in Heemstede tot een minimum te 
beperken. In Zandvoort kan de bezoeker 
(zonder onthe�ng) namelijk niet 
parkeren. Binnen Heemstede heeft u geen 
doorlaatbewijzen nodig. Alle woningen en 
bedrijven zijn bereikbaar.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/formule1.

de hele gemeente aan
gaan. Voor onderwerpen 
op wijk- of straatniveau 
zijn er ook nog 
thema-avonden, 
inwonersbijeenkomsten 
en klankbordgroepen.

Ga naar heemstede.nl/
digipanel om u aan te melden.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

deuren en deels dichtzetten talud, Van 
Merlenlaan 32

➜	vergroten en plaatsen dakkapellen, 
Bachlaan 14

➜	verhogen uitbouw en vervangen 
houtenvloer door schuimbeton, 
Landzichtlaan 40

➜	plaatsen dakopbouw, Zandvoortselaan 
37

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakopbouw, Borneostraat 4

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakopbouw, Borneostraat 4

Verleende omgevingsvergunning:
➜	bestaande niet constructieve vloer 

vervangen, Binnenweg 164
➜	plaatsen opbouw, Alberdingk Thijmlaan 

25
➜	verhogen kap, uitbreiden woonhuis en 

plaatsen dakkapellen, Leidsevaartweg 
69

➜	uitbreiden woonhuis, P.C. Hooftkade 8




