
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 
griffi  e@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

 gemeenteheemstede
 @heemstede
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16 augustus - 3 september
➜		Werkzaamheden Stedin 

aan gasleiding omgeving 
Wipperplein

Fietsverkeer wordt omgeleid. 
Vanaf 23 augustus: Heemsteedse 
Dreef: aansluiting Postlaan en 
parallelweg bij haven afgesloten. 
Gewijzigde parkeersituatie 
Wipperplein-westzijde.

Vanaf 23 augustus
➜		Herstraten Lieven de Keylaan 

(exclusief parkeervakken)
Werkzaamheden duren naar 
verwachting 5 weken. Tijdens het werk 
is het verkeer gestremd en vervallen 
parkeervakken.

2 september, 14.00-15.00 uur
➜		Overlastspreekuur
Als inwoner van Heemstede kunt u met 
vragen over burenoverlast terecht bij 
een speciaal maandelijks spreekuur. 

Meer informatie op meerwaarde.nl.
Locatie: Pleinzaal, Raadhuis Heemstede

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, 
is de huidige verkeersroute door 
Heemstede naar Zandvoort, via de 
Lankchorstlaan en Zandvoortselaan, 
bij het inrijden naar de Lanckhorstlaan 
vanaf de Heemsteedse Dreef, tijdelijk 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer 
in westelijke richting. 
Winkels en huizen zijn bereikbaar; 
doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Gemeentepagina in nieuw jasje
U ziet het: HeemstedeNieuws 
ziet er anders uit, met meer 
ruimte voor informatieve 

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

Offi  ciële bekendmakingen
De volledige offi  ciële bekendmakingen 
vindt u via de landelijke website 
offi  cielebekendmakingen.nl. Sinds 1 juli Vrijwilligers gezocht 

De afgelopen 
maanden hebben veel 
Heemstedenaren elkaar 
geholpen. Ook nu is We 

Helpen Heemstede weer op zoek naar 
behulpzame vrijwilligers. 

Mannelijke taalcoaches 
voor statushouders
Helpt u mannelijke vluchtelingen 
één op één met onze taal? Naast het 
volgen van een cursus Nederlands, is 
er behoefte aan het oefenen van de 
taal en het helpen bij huiswerk. Online 
helpen kan ook! 

Receptievrijwilliger 
WIJ Heemstede Plein1
Neemt u graag de tijd voor ouderen 
en bent u handig met het verwerken 
van aanvragen via de computer? 
WIJ Heemstede Plein1 zoekt op dit 
moment een vrijwilliger voor de 
woensdagmiddag.

Samen op pad met een 26-jarige 
dame met een verstandelijke 
beperking
Lekker samen fi etsen op de duofi ets, 
zwemmen, naar de stad gaan, 
wandelen of naar de kinderboerderij. 
Buurtgezinnen zoekt een vrijwilliger die 
1 keer per 2 weken samen iets leuks wil 
ondernemen.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag 
tussen 10.00 en 13.00 uur naar 
(023) 548 38 24 of mail naar 
heemstede@wehelpen.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
heemstede.wehelpen.nl. 

Voor alle vrijwilligerswerkzaamheden 
is het vanzelfsprekend dat er wordt 
gewerkt conform de RIVM richtlijnen.

Gemeenteraad

Offi  ciële bekendmakingen 
De gemeente publiceert 
offi  ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

ontheffi  ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

Gemeentelijke activiteiten

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede

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. 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.

Alles weten over 
borstvoeding?

Dan is de gratis bijeenkomst 
van CJG Heemstede 
over borstvoeding een 
prima start! Tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst 

krijgt u informatie over borstvoeding. 
Ook bespreken we wat u kunt doen 
als het geven van borstvoeding niet 
loopt zoals u had gehoopt. We geven 
praktische informatie en er is volop 
ruimte om vragen te stellen.

De eerstvolgende informatie-
bijeenkomsten zijn op 24 augustus, 
26 oktober en 23 november. Deze 
bijeenkomsten worden bij WIJ 
Heemstede in de Luifel gegeven en 
starten om 19.30 uur. 

Inschrijven kan via cjgheemstede.nl.

week 33

Abonneer u op nieuwsbrief via
heemstededuurzaam.nl

Heemstede Duurzaam helpt bij het 
toekomstbestendig maken van onze 
gemeente, wijken, woningen en bedrijven.

Hallo,  
wij zijn 
Heemstede 
Duurzaam



HeemstedeNIEUWS
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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.

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

Vastgesteld: 
➜	 Nota Ecologie Heemstede 2021
➜	 Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten (TONK2) 
Heemstede 2021

➜	 Reglement Klankbordgroep Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2021

Vervanging gemeentelijke bomen:
➜	 Linde, Heemsteedse Dreef ter hoogte 

van nummer 277 en 279
➜	 Linde, Haemstedelaan / hoek 

Eikenlaan

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	 Plaatsen beeldscherm winkelzijde, 

Binnenweg 15
➜	 Uitbreiden woonhuis, Havenstraat 63
➜	 Uitbreiden woonhuis,  

Strawinskylaan 11
➜	 Aanleggen uitweg/inrit, 

Heemsteedse Dreef 87

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	 Aanleggen vijver en terras, 

Glipperweg 9

Verleende omgevingsvergunning:
➜	 Renovatie clubhuis, Sportparklaan 6
➜	 Afwijken bestemmingsplan verhuur 

boten en ligplaatsen, Van den 
Eijndekade - Haven

➜	 Vernieuwen dakbedekking, 
Watertoren 2

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning: 
➜	 Aanleggen vijver en terras, 

Glipperweg 9

Meer informatie: heemstede.nl




