
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 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

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede

HeemstedeNIEUWS
Vanaf 1 september inzameling GFT 
weer tweewekelijks

Hoe en waar winkelt u? 
Waar doen inwoners 
hun boodschappen, 
waar winkelen ze? In 

september start weer het grote 
‘koopstromenonderzoek’ van de 
provincies in de randstad. 
Ook de gemeente Heemstede neemt 
deel aan het onderzoek, dat wordt 
uitgevoerd door onderzoeksbureau 
I&O Research. Een aantal inwoners 
krijgen hiervoor een uitnodiging. 
Maar ook als u geen uitnodiging krijgt, 
zijn uw ervaringen en mening van 
belang! De informatie helpt ons bij 
het versterken en verbeteren van de 
winkelvoorzieningen in Heemstede. 
En dat is natuurlijk belangrijk 
voor ondernemers en inwoners in 
Heemstede. 

Meedoen kan via 
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Gemeenteraad

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 informatie-

bijeenkomst 
Transitievisie Warmte

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

13 tot en met 19 september
➜  Aanleg zebrapad 

Raadhuisstraat
Naar verwachting wordt de 
Raadhuisstraat op zondag 19 september 
afgesloten om de werkzaamheden 
af te ronden.

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. Winkels en huizen 
langs deze route zijn bereikbaar; 
doorgaand verkeer wordt omgeleid. 

Verder is het op de Herenweg vanuit 
zuidelijke richting niet mogelijk linksaf 
te slaan naar de Zandvoortselaan. 
Vanaf de Herenweg-noord is de afslag 
naar de Claus Sluterweg afgesloten.
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

De ophaaldagen veranderen 
daar niet mee. Meerlanden 
zamelde in augustus het 
GFT wekelijks in als extra 

dienstverlening. Die logistieke puzzel 
zorgde ervoor dat de ophaaldagen 
veranderden. Dat verliep in sommige 
wijken nog niet vlekkeloos omdat het 
extra personeel dat hiervoor nodig was 
de wijken in de gemeente nog niet goed 
kende. Via de Meerlanden-app en met het 

instellen van een herinnering ontvangen 
inwoners via de telefoon een melding 
wanneer welke container ingezameld 
wordt. Of bekijk de kalender via de 
afvalkalender.meerlanden.nl. 
De afvalkalender kan ook bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis 
worden opgehaald.
Heeft u vragen over de inzameling, stuur 
dan een mail pi@meerlanden.nl of 
bel met Meerlanden via 0297-381717.

www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜  Vervangen dakkapel voorgeveldakvlak, 

Meer en Boschlaan 16
➜  Plaatsen van erker, luifel en wijzigen 

kozijnen 1e verdieping, Von Brucken 
Focklaan 21

Niet verder in behandeling genomen 
aanvraag omgevingsvergunning:
➜  Dakopbouw en dakkapel voor- en 

achtergeveldakvlak, Havenstraat 10

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜  Uitbreiden woonhuis aan voorgevel, 

Strawinskylaan 11

Verleende omgevingsvergunning:
➜  Vergroten dakkapel voorgeveldakvlak, 

Berliozlaan 11
➜  Verhogen nok, Esdoornlaan 10
➜  Uitbreiden woonhuis en plaatsen 

dakkapel, Havenstraat 61 en 63
➜  Plaatsen haagondersteunende 

constructie, Havenweg 54
➜  Constructieve wijziging, Korhoenlaan 20

➜  Restaureren voormalig pompstation, 
Leidsevaartweg 73

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning: 
➜  Uitbreiden woonhuis aan voorgevel, 

Strawinskylaan 11

Vervanging gemeentelijke bomen:
➜  Verwijdering linde vanwege direct 

valgevaard, herplant najaar 2021, 
Schouwbroekerstraat

Aankondiging verwijdering voertuig
➜  Witte scooter Vespa Piaggo zonder 

kenteken, bij Jhr. Mr. J. Loudonstraat 8

Voorbereiding bestemmingsplan
➜  Bouw Nieuwe Belvedere

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

van overheid.nl. U ontvangt 
bekendmakingen 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.




