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

commissievergaderingen kunt u 
inspreken. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via 
griffie@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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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 31

Programma herdenking Capitulatie 
van Japan 

Wethouder Arianne de 
Wit over haar eerste paar 
maanden 

Zelf plantjes op gemeentegrond planten... Mag dat? 

Op maandag 15 augustus 2022 herdenken we in Heemstede de capitulatie van 
Japan. Op 15 augustus 1945 kwam met de capitulatie een officieel einde aan 
de Tweede Wereldoorlog. Daarmee stopte ook de Japanse bezetting van het 

toenmalige Nederlands-Indië. U bent van harte uitgenodigd om de herdenking bij te 
wonen en aanwezig te zijn bij de informele bijeenkomst.

Herdenking bij het Indië monument
Algemene begraafplaats, Herfstlaan 3

12.30 Ontvangst
12.45 Begeleiding naar het Indië monument
13.05 Aanvang herdenkingsceremonie:
  • Welkomstwoord Ab van Leeuwen, voorzitter Veteranen Advies 
   Commissie Heemstede
  • Voorlezen namen van de 16 Heemsteedse militairen die in voormalig 
   Nederlands-Indië zijn gesneuveld, door Nico baan
  • Blazen van de taptoe gevolgd door 2 minuten stilte en het spelen en zingen 
   van het Wilhelmus (1ste en 6e couplet)
  • Bloemlegging door vertegenwoordigers van de veteranen, gemeente 
   Heemstede en de Indische gemeenschap uit Heemstede
13.25 Afsluiting
13.30 Gemeenschappelijke wandeling naar de Oude Kerk

Informele bijeenkomst in de Oude Kerk (Pauwehof)
Wilhelminaplein/Achterweg 17A

13.45 Ontvangst
14.00 Welkomstwoord
  Toespraak mevrouw Thea Meulders, die als kind in een interneringskamp 
  heeft gezeten
14.15 Samenzijn met drankje en muziek van Doña & de Gado’s
15.30 Indisch buffet (bijdrage van € 10,00 per persoon. Eet u mee? Geef het 
  aantal personen door via aanmelding@15augustus1945-heemstede.nl
18.00 Afsluiting door de voorzitter van de Veteranencommissie

Ga voor meer informatie naar 15augustus1945-heemstede.nl.

De komende weken stellen 
de nieuwe wethouders van 
Heemstede zich voor. 

Wie zijn ze en wat vinden ze belangrijk 
voor Heemstede?

Arianne de Wit
“Het is best een overstap van docent 
economie, 2 jaar manager bij de NS en 
raadslid naar wethouder. In mijn baan 
bij de NS kwamen economie, logistiek 
en politiek samen, dat was een leerzame 
tussenstap. Het is fijn dat er veel ruimte 
is om vragen te stellen en dat er een 
professioneel en energiek team van 
ambtenaren is. Mijn rol wordt mij steeds 
meer duidelijk en nu kan ik plannen 
maken voor de komende jaren. Ik kijk erg 
uit naar de werkbezoeken en om mijn 
gemeente vanuit deze rol te leren kennen. 
Ik streef naar een goede samenwerking 
tussen raad, college en de ambtelijk 
organisatie én een goede samenwerking 
met inwoners. Alles voor een mooi, sociaal 
en duurzaam Heemstede!”

Ja! In Heemstede kunt u een 
geveltuintje aanleggen of 
het stukje groen rondom een 

boom in de straat - een boomspiegel 
- adopteren. Zo maken we Heemstede 
samen nog groener.

Adopteer een boomspiegel
Klinkt goed? Maak zelf uw straat of 
buurt groener door een stukje openbaar 
groen te onderhouden of adopteer een 
boomspiegel. Ga voor meer informatie 
naar heemstede.nl/groenadoptie.

Officiële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Wijziging regelgeving: 
➜	verordening commissie 

bezwaarschriften Heemstede 2022

Verlenen evenementenvergunning:
➜	kunstmarkt op 18 september 

2022 van 12.00 tot 17.00 uur 
(Winkeliersvereniging Jan van Goyen). 
De Jan van Goyenstraat tussen J.M. 
Molenaerplein en Van Ostadeplein is op 
18 september 2022 afgesloten van 8.00 
tot 18.00 uur

➜	openluchtfestival op 18 september 
2022 van 13.30 tot 17.00 uur 
(Heemstede 1909). Wilhelminaplein 
(tussen Achterweg, Voorweg, Nic. 
Beetslaan en Camplaan, Cloosterweg) 
is op 18 september 2022 afgesloten van 
9.00 tot 19.00 uur

Verwijderen voertuig:
➜	verwaarloosd voertuig, Volkswagen, 

kleur blauw, kenteken PO 432 HP, 
Zandvoortselaan 12. Haal vóór 9 
augustus 2022 het voertuig van de weg. 
Of zorg ervoor dat de voertuig weer in 
orde is om mee te kunnen rijden. Na deze 
datum wordt de voertuig weggehaald en 
maximaal 13 weken bewaard

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	wijzigen reclame naar verlichte 

reclame, Bronsteeweg 8
➜	groot onderhoud Dr. Droogplein,

Dr. Droogplein 1-12
➜	plaatsen fietskluis, Franz 

Schubertlaan 76
➜	herstel stormschade topgevel en dak, 

Herman Heijermanslaan 14
➜	plaatsen haagondersteunende 

constructie, Van der Horstlaan 3

Verleende omgevingsvergunning:
➜	plaatsen berging, Glipperweg 58
➜	aanpassen gevels, plaatsen 

bovenlichten en plaatsen zonwering bij 
Plein 1, Julianaplein 1

➜	verhogen kap, uitbreiden woonhuis en 
plaatsen dakkapellen, Leidsevaartweg 69

➜	wijzigen voorgevel, Meindert 
Hobbemastraat 31

➜	plaatsen haagondersteunende 
constructie, Van der Horstlaan 3

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


