
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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Verkeersmaatregelen in Heemstede 
tijdens Formule1 

Tijdens het Formule 
1-weekend van 2 tot en met 
4 september 2022 verwachten 
we in de regio veel drukte. 

Om de leefbaarheid, bereikbaarheid 
en veiligheid in en rond Heemstede 
te borgen, tre�en we tijdelijke 
verkeersmaatregelen.

Voor alle vragen over Formule 1 kunt 
u bellen naar gemeente Zandvoort via 
088 1182 006. Bereikbaar van 09.00 uur 
tot 17.00 op werkdagen en tijdens het 
evenement op de openingstijden van 
het circuit.

Afsluitingen 
• De Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan 

voor gemotoriseerd verkeer in 
westelijke richting, dus naar Zandvoort

• Het is niet mogelijk om vanaf 
de Heemsteedse Dreef naar de 
Lanckhorstlaan te gaan

• Het is niet mogelijk om vanaf 
de Herenweg linksaf naar de 
Zandvoortselaan te gaan

• Claus Sluterweg vanaf de Herenweg 
is tijdelijk afgesloten. Inrijden van de 
woonwijk niet mogelijk

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

Verwijderen boot: 
➜	Crayenestervaart bij Willem van de 

Veldekade, ligplaats WVK015. Aluminium 
boot zonder vergunning, groen, geen 
naam zichtbaar. Haal vóór 24 augustus 
2022 de boot weg. Na deze datum wordt 
de boot door de gemeente weggehaald 
en maximaal 13 weken bewaard. 

Verwijdering gemeentelijke boom: 
➜	Ringvaartlaan sportpark, dode iep, 

ø 30-40 cm. Boom gekapt in verband 
met omval gevaar. De intentie is te 
herplanten op een locatie die de 
beste kans biedt op een volwassen, 
volwaardige boom met goede 
gezondheid. Herplant wordt later in het 
jaar bepaald.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakkapel, Binnenweg 134
➜	optrekken achtergevel, verhogen nok en 

plaatsen dakkapel, Huizingalaan 2

Verleende omgevingsvergunning:
➜	dakkapel verbreden, Lorentzlaan 19
➜	plaatsen dakkapel, Charlotte van 

Pallandtlaan 35
➜	starten Airbnb, Vijfherenstraat 16
➜	uitbreiden bestaande bedrijfs-/ 

horecaruimte met twee bovenwoningen 
en wijzigen gevels, Valkenburgerlaan 60 
en Camplaan 51 

➜	plaatsen erker en dakraam, 
Cloosterweg 14

➜	plaatsen dakkapel, 
Dr. Schaepmanlaan 18

➜	kappen acer, Henk Schoenmakerpad
➜	plaatsen dakopbouw, 

Strawinskylaan 62

Gemeentelijke 
activiteiten

Wethouder Anneke 
Grummel over haar 
eerste 2 maanden 

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

zijn ze en wat vinden ze belangrijk voor 
Heemstede?

Anneke Grummel
“Ik heb in mijn eerste weken al 
zoveel leuke, betrokken en actieve 
Heemstedenaren mogen ontmoeten, 
dat ik komende tijd met veel inspiratie 
en energie aan de slag ga. Ik ben onder 
de indruk van alle vrijwilligers die zich 
inzetten voor een duurzamer en groener 
Heemstede en met hen en andere 
Heemstedenaren maak ik me sterk voor 
energiebesparing en een beter klimaat. 
Het is de grootste opgave van deze tijd 
en we moeten allemaal een bijdrage 
leveren. We hebben een sterk college 
en een professioneel en enthousiast 
ambtenarenapparaat. Ik kijk dus uit naar 
een positieve samenwerking voor een 
toekomstbestendig Heemstede.”

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.

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

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

O�ciële bekendmakingen gemeente Zandvoort. Binnen Heemstede 
heeft u geen doorlaatbewijzen nodig. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/formule1.

10 september 2022, 9.30 - 11.30 uur
➜ Nieuwe inwonersdag
Gemeente Heemstede nodigt ieder jaar 

haar nieuwe inwoners uit om kennis te 
maken. In 2020 en 2021 kon de nieuwe 
inwonersdag helaas niet doorgaan 
vanwege Covid-19. Daarom nodigen we 
dit jaar de nieuwe inwoners die in 2020, 
2021 of 2022 in Heemstede zijn komen 
wonen uit voor een kennismaking. 
Locatie: raadhuis.

2 tot en met 4 september 2022
➜ Formule 1 in Zandvoort
De organisatie van de Grand Prix 
Formule 1 op het circuit van Zandvoort 
is in handen van Dutch Grand Prix en de 

Deze tijdelijke verkeersmaatregelen 
gelden alleen tijdens de toestroom van 
de bezoekers van het evenement van 
vrijdag 2 september tot en met zondag 
4 september 2022, dagelijks tussen 
4.00 en 15.00 uur. Het is mogelijk dat 
de maatregel iets korter of langer duurt 
indien noodzakelijk.

Bushaltes
Enkele bushaltes in de rijrichting van 
Zandvoort worden opgeheven. Het 
gaat om haltes vlakbij het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout. 

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/formule1.




