
De commissie- en 
raadsvergaderingen 
zijn digitaal en worden 

live uitgezonden. Inspraak bij 
commissievergaderingen vindt ook 
digitaal plaats. Insprekers kunnen 
zich van te voren aanmelden via
griffie@heemstede.nl of 
tel. 023 - 548 56 46.

Momenteel is het zomerrecès. De eerst-
volgende commissievergaderingen 
zijn op 14, 15 en 16 september.

Meer informatie: 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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HeemstedeNIEUWS

16 augustus - 3 september
➜  Afsluiting fietspad 

Cruquiusweg (oostkant) 
tussen Cloosterweg en 
Wipperplein

Stedin vervangt een gasleiding. 
Fietsverkeer wordt omgeleid.
Vanaf 23 augustus: Postlaan bij aanslui-
ting Heemsteedse Dreef afgesloten; 
parallelweg Heemsteedse Dreef bij de 
haven afgesloten (excl. voor fietsverkeer). 
Gewijzigde parkeersituatie Wipper-
plein-westzijde, nabij Heemsteedse 
Dreef nrs. 29-39. Hinder voetgangers bij 
bushalte Wipperplein-westzijde.

2 september, 19.30-22.00 uur
➜  Bijeenkomst lokale 

democratie
Praat met raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren over een (nog beter) 
samenspel tussen gemeente en 
inwoners. Locatie: raadhuis. Aanmelden 
kan via lokaledemocratie@heemstede.nl

3 - 5 september
➜  Formule 1  

in Zandvoort
Tijdens de toestroom van de bezoekers, 
zal de huidige verkeersroute door 
Heemstede naar Zandvoort, via de 
Lankchorstlaan en Zandvoortselaan, 
bij het inrijden naar de Lanckhorstlaan 
vanaf de Heemsteedse Dreef, tijdelijk 
afgesloten worden voor gemotoriseerd 
verkeer in westelijke richting. Winkels en 
huizen zijn bereikbaar; het doorgaande 
verkeer wordt omgeleid.

Tot circa november
➜  Opknapbeurt  

haven
Herstel van kademuur Industrieweg, 
aanleg steigers en planten groen.

Zie voor meer informatie over 
activiteiten in Heemstede ook: 
www.heemstede.nl/projecten en 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Gemeentepagina in nieuw jasje
U ziet het: vanaf deze week ziet 
HeemstedeNieuws er anders uit, 
met meer ruimte voor infor-

matieve berichten. De agenda’s van de 
gemeenteraad en commissies en andere 
rubrieken hebben voortaan een vaste plek 
op de voorpagina. De contactinformatie 
en officiële bekendmakingen zijn iets 
beknopter geworden. Voor een groter 
leesgemak zijn vaste rubrieken herkenbaar 
door icoontjes, zoals een kalender bij de 
gemeentelijke activiteiten.

Officiële bekendmakingen
De volledige officiële bekendmakingen 
vindt u via de landelijke website 

Vroeg Eropaf bij 
zorgen over geld

Een kleine schuld moet 
geen grote zorg worden. 
Daarom gaat sinds enkele 
maanden het team ‘Vroeg 

Eropaf’ zelf naar inwoners toe in de ge-
meentes Heemstede en Bloemendaal. 
Door niet te wachten tot mensen zich 
zelf melden kunnen zij sneller worden 
geholpen, voordat (geld)problemen 
groot worden. Het team Vroeg Eropaf 
wordt gevormd door maatschappelijk 
werkers van de stichting WIJ Heemste-
de. De hulp die zij bieden is gratis en 
vrijblijvend.

Meer informatie
Inwoners die in contact willen 
komen met het team Vroeg Eropaf 
kunnen bellen of mailen: 
telefoon (023) 548 36 09 of 
vroegeropaf@wijheemstede.nl.
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officielebekendmakingen.nl. Sinds 1 juli 
2021 zijn deze online bekendmakingen 
leidend (Wet elektronische publicaties). 
Er zijn verschillende manieren om 
automatisch op de hoogte te blijven, 
zie hiervoor de informatie in het blauwe 
blok rechts onderin deze pagina. 
Op aanvraag zijn in het raadhuis de 
bekendmakingen op papier beschikbaar. 
Wij hopen met de nieuwe opzet het 
leesgemak en -plezier te vergroten. 
Gaandeweg zullen we het ontwerp 
aanscherpen en verder verbeteren. 
Natuurlijk horen we graag wat u ervan 
vindt. Uw reactie kunt u mailen naar 
communicatie@heemstede.nl.

Officiële 
bekendmakingen 
Sinds 1 juli 2021 zijn de online 
bekendmakingen op overheid.nl leidend. 
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

➜  Vestigen van herenboerderij in de 
aanwezige stal Cruqiusweg 45a en op 
aangrenzende weilanden, ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp omgevingsvergunning; van  
12 augustus t/m 22 september ter 
inzage in het raadhuis

➜  Besluit vergunning te verlenen voor 
openluchtfestival Wilhelminaplein en 
het plein hiervoor af te sluiten op  
19 september 

➜  Vervanging gemeentelijke boom (es), 
Franz Lehárlaan thv 22

Blijf op de hoogte van 
bekendmakingen over 
uw buurt
-  Abonneer u op de e-mailservice 

van overheid.nl. U ontvangt be-
kendmakingen en kennisgevingen 
over door u geselecteerde onder-
werpen.

-  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.

➜  Ontwerpbestemmingsplan 
‘Herziening Landgoederen en Groene 
Gebieden, 1e herziening’; van  
12 augustus t/m 22 september ter 
inzage in het raadhuis

 
Aanvragen omgevingsvergunning:
➜  Vergroten eerste - en zolderver-

dieping, Adriaan van Ostadeplein 4A
➜  Aanleg brug Blekersvaart 

tbv verbouwing winkel en 
appartementen, aanleggen inrit, thv 
Binnenweg 183-185

➜  Uitbreiden woonhuis, Franz  
Lehárlaan 15

➜  Plaatsen haagondersteunende 
constructie, Herenweg 54

➜  Plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak, 
Prinsessenhof 25

➜  Uitbreiden vlonder met daarop 
plaatsen van berging,  
M. Bolstraplein 8

Niet verder in behandeling genomen 
aanvraag omgevingsvergunning:
➜  Brandveilig gebruik voor 

dagbesteding gehandicaptenzorg 
Studio Rozemarijn, Camplaan 18

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜  Plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak, 

Dr. Schaepmanlaan 63
➜  Plaatsen zonnepanelen en vervangen 

dakpannen, Glipper Dreef 193
➜  Realisatie nieuwe stookruimte, 

Hageveld 15

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜  Plaatsen zonnepanelen en vervangen 

dakpannen, Glipper Dreef 193

Verleende omgevingsvergunningen:
➜  Plaatsen opbouw op bestaande 

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de 
tas online die u gevonden hebt of zoek 
naar de portemonnee die u kwijt bent. 
Meer weten? Kijk op 
www.heemstede.nl/ilost

berging, Fazantenlaan 39
➜  Constructieve wijziging,  

H.W. Mesdaglaan 15

Autodelen, goed idee!
Nu we massaal zijn gaan 
thuiswerken, is het aantal 
autokilometers flink 
afgenomen. Ziet u uw 

auto tegenwoordig ook vooral van de 
buitenkant? Misschien is het een idee 
om te kiezen voor autodelen. Lees 
meer over de mogelijkheden op 
heemstededuurzaam.nl/
autodelen-goed-idee.


