
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 eerstvolgende 
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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 @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.

1 september, 09.00-16.00 uur
➜  Heemstede Duurzaam op  

weekmarkt
Voor al uw vragen en tips over 
duurzaamheid.

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 
gelden verkeersmaatregelen. Zie elders 
op deze pagina.

7 september, 19.30-21.00 uur
➜  Online informatiebijeen-

komst Transitievisie Warmte
Bijeenkomst voor alle inwoners die meer 
willen weten over de route naar een 
aardgasvrij(er) Heemstede. Aanmelden 
via heemstededuurzaam.nl/tvw.

Heemstede Duurzaam 
1 september op de 
weekmarkt

Stel uw vragen over 
energie besparen en het 
verduurzamen van uw 

woning. Adopteer een boomspiegel. 
Gratis GFT keukenbakje. Vraag een 
energiecoach voor uw huis.  
Win een ecologisch tuinadvies.  
Kortom kom bij ons langs tussen  
09.00-16.00 op de weekmarkt!

Woningverduurzaming begint met 
een maatwerkadvies

Praat mee over  
lokale democratie  
op 2 september 

Hoe zorgen we in Heemstede 
voor een (nog beter) 
samenspel tussen gemeente 

en inwoners? Dit is onderwerp van 
gesprek tijdens een bijeenkomst op 
donderdagavond 2 september van 
19.30 tot 22.00 uur in het raadhuis van 
Heemstede. Inwoners zijn van harte 
uitgenodigd om mee te praten. 
U kunt zich aanmelden via 
lokaledemocratie@heemstede.nl

Gemeenteraad

Officiële bekendmakingen 
De gemeente publiceert 
officiële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

ontheffingen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

Gemeentelijke activiteiten

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede

Verkeershinder  
Formule 1 weekend

Om overlast van F1-verkeer 
en wildparkeerders voor 
inwoners te beperken, 

gelden verkeersmaatregelen van 
3 t/m 5 september. Tijdens de 
toestroom van de bezoekers is het 
voor gemotoriseerd verkeer niet 
mogelijk vanaf de Heemsteedse 
Dreef over de Lanckhorstlaan in de 
richting Zandvoort te rijden. Vanaf 
de Herenweg kunt u vanuit zuidelijke 
richting niet linksaf slaan richting 
Zandvoort. Daarnaast is de Claus 
Sluterweg vanaf de Herenweg tijdelijk 
afgesloten. Winkels en huizen langs 
de route richting Zandvoort zijn 
bereikbaar; doorgaand verkeer wordt 
omgeleid. Binnen Heemstede zijn geen 
doorlaatbewijzen nodig. Heeft u een 
doorlaatbewijs nodig voor omliggende 
plaatsen? De uitgifte loopt via de 
gemeente Zandvoort. Ga naar 
www.doorlaatbewijs.nl/zandvoort 
of stel uw vragen via 
vragen@doorlaatbewijs.nl.
Houd in het raceweekend rekening 
met verkeershinder in de hele 
regio. Zie voor een overzicht van de 
verkeersmaatregelen de interactieve 
kaart via www.heemstede.nl/formule1.

week 34

Comfortabel, toekomstbestendig 
en duurzaam wonen is wat 
veel Heemstedenaren graag 

zouden willen. Maar waar moet je als 
huiseigenaar beginnen? Het gratis online 
maatwerkadvies van het Duurzaam 
Bouwloket is een eerste stap. Lees meer op 
heemstededuurzaam.nl/
woningverduurzaming-begint-
met-een-maatwerkadvies

Vanaf begin september wordt 
in Heemstede onderzoek 
gedaan naar aardwarmte in 
de ondergrond. Aardwarmte 

biedt kansen om een deel van onze 
warmtevraag duurzaam in te richten. 
Bij het seismisch onderzoek naar 
aardwarmte worden geluidsgolven de 
ondergrond in gestuurd om de ligging 

van de gesteentelagen/aardlagen in 
kaart te brengen. Hiervoor worden er 
gaten geboord van maximaal 40 m diep 
en gemiddeld 8 cm diameter. Bewoners 
en bedrijven in de omgeving van de 
werkzaamheden ontvangen hierover een 
brief van Energie Beheer Nederland (EBN).
Meer over onderzoek naar aardwarmte 
leest u op www.scanaardwarmte.nl

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

overheid.nl. U ontvangt bekend-
makingen en kennisgevingen over 
door u geselecteerde onderwerpen.

-  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:

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜  Plaatsen dakkapel zijgeveldakvlak,  

Anna Blamanlaan 43
➜  Vergroten dakkapel voor- en 

achtergeveldakvlak + constructieve 
wijziging, Beethovenlaan 29

➜  Vergroten dakkapel voorgeveldakvlak, 
Berliozlaan 11

➜  Plaatsen dakopbouw, Borneostraat 20
➜  Plaatsen dakopbouw, Borneostraat 22
➜  Plaatsen fietsenbering, E. van 

Slogterenlaan 16
➜  Plaatsen dakkapel 

achtergeveldakvlak, Slotlaan 17
➜  Ramen voorpui vervangen door 

hoger kozijn, Van der Horstlaan 3

Aanvraag - geen 
omgevingsvergunning nodig:
➜  Plaatsen dubbelzijdig beeldscherm 

aan winkelzijde, Binnenweg 15

Verleende omgevingsvergunning:
➜  Ramen voorpui vervangen door 

hoger kozijn, Van der Horstlaan 3

Meer informatie: heemstede.nl

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




