
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.

13 september 2022, 20.00 uur
➜  Commissie Samenleving

14 september 2022, 20.00 uur
➜  Commissie Middelen

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
 gemeenteheemstede
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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 nummer 088 1182 006.
Bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 op
werkdagen en tijdens event tijdens de
openingstijden van het circuit.

Afsluitingen 
• De Lanckhorstlaan en

Zandvoortselaan voor gemotoriseerd
verkeer in westelijke richting, dus

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

Aanvragen omgevingsvergunning: 
➜ plaatsen dakopbouw, Drieherenlaan 6
➜ vervangen uitbouw, verhogen

trappenhuis, vergroten dakkapel en
gevelwijzigingen, Heemsteedse
Dreef 243

➜ plaatsen dakkapel, Soendastraat 8

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ verbreden uitweg/inrit door toevoegen

stuk tuin (van nr. 27), Sportparklaan 25A

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ verbreden uitweg/inrit door toevoegen

stuk tuin (van nr. 27), Sportparklaan 25A 
(reageertermijn 2 weken)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ splitsen/verbouwen bestaande woning

in 3 appartementen, Camplaan 4
➜ brandveilig gebruik, Eykmanlaan 39A
➜ plaatsen dakopbouw, Von Brucken

Focklaan 25

Gemeentelijke 
activiteiten

Op zoek naar leuke uitjes in Heemstede?
Op beleefheemstede.nl vindt u inspiratie voor leuke uitjes en culturele 
activiteiten in de buurt. U vindt er van alles over leuke, inspirerende en 
gezellige activiteiten.

Zelf iets organiseren?
Neem dan contact op met BeleefHeemstede. 
Stuur een mail naar info@beleefheemstede.nl. 
Zij helpen u op weg om uw activiteit toe te voegen aan de website.

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

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 alle nieuwe 
inwoners die in 2020, 2021 of 2022 in 
Heemstede zijn komen wonen uit voor 
een kennismaking met de gemeente, 
verschillende maatschappelijke 
organisaties, de burgemeester en 
wethouders. Locatie: raadhuis.

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

Deze tijdelijke verkeersmaatregelen 
gelden alleen tijdens de toestroom 
van de bezoekers van het verkeer van 
vrijdag 2 september 2022 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.

Abonneer u op de nieuwsbrief via
heemstededuurzaam.nl

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

Hallo, wij zijn
Heemstede
Duurzaam

Workshop Klimaat 
Gesprekken

U bent bezorgd over 
klimaatverandering. En u wilt 
graag een bijdrage leveren 

aan de oplossing. Maar hoe doet u dat? 
Doe mee met 6 workshops van 2 uur en 
ga samen met gelijkgestemden op een 
positieve en praktische manier aan de slag 
om uw voetafdruk te verkleinen.

Wanneer?
Vanaf maandag 19 september (20.00 - 
22.00 uur) in Heemstede. De andere data 
zijn 3 en 24 oktober, 7 en 21 november en 
12 december op dezelfde tijd.

Kosten en aanmelden
Voor 45 euro krijgt u zes workshops 
inclusief een lees- en werkboek. Ga naar 
klimaatgesprekken.nl/workshopreeks-volgen
om u aan te melden.

Rappardlaan 
afgesloten

Tussen 19 augustus en 
uiterlijk 1 september 
laat de gemeente 

snoeiwerkzaamheden uitvoeren aan 
de bomen langs de Burgemeester van 
Rappardlaan. In deze periode blijft de 
laan afgesloten voor alle verkeer.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg




