
De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Tijdens de 

commissievergaderingen kunt u 
inspreken. 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

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 30

Tegels eruit, groen erin 

Jonger dan 27 jaar en op jezelf wonen? 

Gezellig barbecueën? Check de 
stookwijzer! 

Het weer in Nederland wordt 
steeds extremer. Hevige 
regenbuien en lange periodes 
van hitte en droogte volgen 

elkaar op. Door tegels in uw tuin te 
vervangen door groen, kan regenwater 
in de bodem zakken en krijgen insecten, 
am�bieën, vogels en andere kleine dieren 
meer ruimte. Kortom, met minder tegels 
hebt u niet alleen een �jnere, koelere tuin, 
maar draagt u ook bij aan de biodiversiteit 
en klimaatbestendigheid.

Dat kan in een zelfstandige 
woonunit van 30 m2 bij 
Sportpark Groenendaal! Je 

woont op het terrein met 15 jonge 
statushouders en jij kunt hen helpen om 
wegwijs te worden in Heemstede, met 
het vinden van een sportclub en door 
samen activiteiten te ondernemen. Er zijn 
7 woonunits beschikbaar voor maximaal 

Het stoken van een vuurtje en 
barbecueën kan gezellig zijn. Maar 
wist u dat ongeveer 1 op de 3 

Nederlanders last heeft van houtstook? 
Wij geven u daarom 5 tips om buiten 
stoken of barbecueën voor iedereen 
prettig te houden:

• Check de stookwijzer op stookwijzer.nu. 
Laat de terrashaard, vuurkorf of 
barbecue uit bij windstil of mistig weer.

• Gebruik alleen schoon en gedroogd 
hout. 

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

Recti�catie omgevingsvergunning:
➜	Er is gepubliceerd dat de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het 
verhogen van de kap, uitbreiden 
woonhuis en plaatsen dakkapellen 
aan Leidsevaartweg 69 is verleend. 
Dit is onjuist, de aanvraag is nog in 
behandeling

Aanvragen omgevingwsvergunning:
➜	plaatsen dakkapellen, Chr. Bruningslaan 

18
➜	plaatsen uitbouw, Crayenestersingel 39
➜	interne constructieve wijziging, 

Heemsteedse Dreef 267
➜	vergroten zolderverdieping, 

Herenweg 191-193
➜	plaatsen dakkappellen, 

Meer en Boslaan 10
➜	plaatsen twee vlaggenmasten, 

Sportparklaan 8

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜	nieuwbouwvilla, Frans Lisztlaan 1

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakkapel, dakopbouw, 

toegangshek, �etsenberging, verhogen 
dak en wijzigen kozijn zijgevel, 
Valkenburgerlaan 4B

Verleende omgevingsvergunning:
➜	vergroten en plaatsen dakkapellen, 

Bachlaan 14
➜	plaatsen dakopbouw en dakkapellen, 

Havenstraat 8
➜	verhogen uitbouw en vervangen 

houten vloer, Landzichtlaan 40
➜	interne constructie- en 

gevelwijzigingen, Van Merlenlaan 26

Voorkom 
meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen zorgen 
voor overlast. Vooral tijdens de 
broedperiode van april tot en 

met augustus. Dan beschermen de vogels 
hun nesten en hun jongen. Ook trekken 
de meeuwen vuilniszakken kapot en 
kunnen ze schijnaanvallen uitvoeren.

Tips
Meeuwen zijn beschermd door de Wet 
Natuurbescherming. Het is voor de 
gemeente daarom lastig om overlast 
tegen te gaan. Met deze tips voorkomt u 
meeuwenoverlast:

• Sluit afvalbakken goed en zet geen 
vuilniszakken op straat.

• Voer de meeuwen nooit. Voeren leert 
ze dat er bij mensen eten te krijgen is.

• Maak het meeuwen lastig om een nest 
bij u op het dak te maken. Plaats ijzeren 
pinnen, metalen draden of netten. Ze 
maken graag een nest op platte daken.

• Haal oude nesten weg, zodat meeuwen 
niet opnieuw gaan broeden op 
dezelfde plek. Doe dit alléén voor of 
na het broedseizoen. Dus vanaf eind 
augustus tot half april.

Tegels inleveren
Tegels die u verwijdert, kunt u inleveren 
bij de Milieustraat aan de Cruquiusweg 47.

NK tegelwippen
Heemstede doet mee aan het NK 
Tegelwippen. Inmiddels zijn er in heel 
Nederland al bijna 700.000 tegels ‘gewipt’. 
Verwijdert u tegels? Geef het door op de 
website nk-tegelwippen.nl/meedoen. Uw 
tegels worden dan bij de tegelteller van 
onze gemeente opgeteld.

9 maanden en je betaalt 
ongeveer €250 huur 
inclusief gas, water en 
elektriciteit. 
Scan de QR-code en 
meld je aan bij 
Ad Hoc Beheer! Of mail 
je gegevens en motivatiebrief naar 
amsterdam@adhocbeheer.nl.

Gemeentelijke 
activiteiten

4 augustus 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

• Stook geen geïmpregneerd of geverfd 
hout, daarbij komen schadelijke 
sto�en vrij. Het is daarom verboden 
om bewerkt hout te verbranden. Ook 
verbranden van snoeihout of afval is 
verboden.

• Gebruik brandbare blokken van 
geperst hout, zonder toevoegingen. 
Gebruik blokken met het FSC- of PEFC-
keurmerk.

• Een elektrische barbecue geeft 
nauwelijks (rook)overlast voor de 
omgeving. 




