
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
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Reisadvies tijdens Formule1-weekend 
naar Zandvoort 

Wilt u tijdens het F1-weekend op 2, 3 en 4 september naar Zandvoort? Kom 
dan met de �ets of het openbaar vervoer. Voor een auto, motor of busje 
heeft u een doorlaatbewijs nodig. Vanwege de grote in- en uitstroom van de 
bezoekers van de Dutch Grand Prix naar Zandvoort wordt geadviseerd om 

zoveel mogelijk te reizen voor 08.00 uur, tussen 13.00 en 17.00 uur of na 21.00 uur.

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

Herziene regelgeving: 
➜	VTH-beleid Heemstede 2019-2022

Verwijdering �etswrakken:
➜	diverse locaties. De eigenaren van de 

�etsen kunnen tot en met 24 augustus 
2022 de �ets van de weg verwijderen 
of ervoor zorgen dat de �ets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Gebeurt 
dit niet, dan wordt de �ets verwijderd 
en maximaal 13 weken opgeslagen. De 
eigenaar kan dan zijn/haar �ets tegen 
betaling ophalen bij de milieustraat 
(Cruquiusweg 47, Heemstede)

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	verlenging 5 jaar voor de activiteit 

‘handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening’ voor tijdelijk 
gebouw, Eekhoornlaan 104

➜	ontwikkeling woonzorgcomplex 
Thagaste, Glipper Dreef 199B

➜	plaatsen hekwerk met schuifpoort, 
Heemsteedse Dreef 223

➜	verbouwing bestaande woning en 
dierenkliniek naar appartementen en 
kantoorruimte, Zandvoortselaan 70 en 
70A

Verleende omgevingsvergunning:
➜	brandveilig gebruik zorginstelling 

Bosbeek-Sint Jacob, Glipper Dreef 209
➜	extra lokaal in College Hageveld, 

Hageveld 15
➜	vergroten dakkapel, Heemsteedse 

Dreef 153
➜	verhuur van het woonhuis via Airbnb 

(afwijken van bestemmingsplan), 
Herenweg 82

➜	vernieuwen/uitbreiden bestaande 
uitbouw, IJssellaan 37

Gemeentelijke 
activiteiten

15 augustus 2022, 12.30 - 18.00 uur
➜ Herdenking capitulatie 

van Japan
Op 15 augustus 1945 kwam met de 
capitulatie van Japan een o�cieel 
einde aan de Tweede Wereldoorlog. 
U bent van harte uitgenodigd om de 
herdenking bij te wonen en aanwezig 
te zijn bij de informele bijeenkomst. 
Ga voor meer informatie naar 
15augustus1945-heemstede.nl.

2 tot en met 4 september 2022
➜ Formule1 in Zandvoort
De organisatie van de Grand Prix 
Formule 1 op het circuit van Zandvoort 
is in handen van Dutch Grand 
Prix en de gemeente Zandvoort. 
Binnen Heemstede heeft u geen 
doorlaatbewijzen nodig. Alle woningen 
en bedrijven zijn bereikbaar. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/formule1.

Wethouder Sam 
Meerho� over zijn 
eerste 2 maanden 

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

zijn ze en wat vinden ze belangrijk voor 
Heemstede?

Sam Meerho�
“Ik ben als docent maatschappijleer een 
nieuwkomer in de politiek. Het is heel 
boeiend om in plaats van óver politiek 
en democratie te praten, er nu onderdeel 
van uit te maken. Ik voel mij enorm 
bevoorrecht om in de rol van wethouder 

Jonger dan 27 jaar en op jezelf wonen?
Dat kan in een zelfstandige woonunit van 30 m2 bij Sportpark Groenendaal! 
Je woont op het terrein met 15 jonge statushouders en jij helpt hen 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 9 maanden. Je betaalt ongeveer €250 huur inclusief gas, water 
en elektriciteit.

Lijkt jou dit wel wat? Scan de QR-code en meld je aan bij Ad Hoc Beheer! 
Of mail je gegevens en motivatiebrief naar amsterdam@adhocbeheer.nl.

onder andere inclusie en jeugd op de 
agenda te zetten. Daarvoor trek ik er 
graag op uit. Ik verheug me het meest 
op de gesprekken en ontmoetingen met 
inwoners, partners en andere partijen.”

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Collecteren en venten 
in Heemstede
- Voor collecteren, venten en 

donateurswerving is altijd een 
vergunning nodig.

- Collecteren, venten en 
donateurswerving met vergunning 
mag alleen van maandag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur.

- Per week kan maar 1 instantie 
collecteren.

- Heeft de collectant/verkoper geen 
vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0800-8844 of 
Bureau Handhaving via 14 023.

Kijk voor het collecterooster op 
heemstede.nl/collecterooster.




