
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.

8 september 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

bezwaarschriften 

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

Verwijderen boot
➜ boot zonder vergunning, Houtvaart ter 

hoogte van Vondelkade 34. Haal vóór 2 
september 2022 de boot weg

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vloer vervangen door schuimbeton, 

Alberdingk Thijmlaan 19
➜ aanleggen rookkanaal, Kerklaan 117

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen airco berging nabij het Oude 

Slot, Ingenieur Lelylaan 6
➜ plaatsen dakkapellen, Meer en Boslaan 

10
➜ plaatsen dakkapel, Soendastraat 8

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijzigen gevel en dak gemeentewerf, 

Cruquiusweg 49
➜ oprichten nieuwe uitkijktoren 

Belvedère, wandelbos Groenendaal

Gemeentelijke 
activiteiten

Formule 1-weekend 
De Grand Prix Formule 1 op het circuit van Zandvoort vindt plaats van 2 tot 
en met 4 september 2022. De organisatie is in handen van Dutch Grand Prix 
en de gemeente Zandvoort.

Hebt u vragen over dit evenement? 
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.

Kijkt u op de speciale pagina f1vraag.nl voor de meeste vragen en antwoorden over 
Formule 1. Ga voor meer informatie naar heemstede.nl/formule1.

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

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

O�ciële bekendmakingen 

1 september 2022, 14.00 - 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies 
en bemiddelt tussen buren die 
overlast van elkaar ervaren en dit 
willen oplossen. Meer informatie op 
meerwaarde.nl. Locatie: raadhuis 
Heemstede

Klimaatgesprekken
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.

Werkzaamheden 
Heemsteedse Dreef

Van maandag 12 tot en met 
vrijdag 23 september 2022 zijn 
er asfalteringswerkzaamheden 

op de Heemsteede Dreef tussen de Johan 
Wagenaarlaan en de gemeentegrens met 
Haarlem. De werkzaamheden worden in 
fases uitgevoerd. Om zo verkeershinder en 
overlast zoveel mogelijk te beperken.

Werkfases (planning onder 
voorbehoud)
➜ 12 en 13 september: oostelijke rijbaan, 

tussen Johan Wagenaarlaan en 
Mahlerlaan

➜ 14 en 15 september: oostelijke rijbaan, 
tussen Mahlerlaan en Pieter Aertszlaan 
(de César Francklaan is dan afgesloten)

➜ 16 en 17 september: oostelijke rijbaan, 
tussen Pieter Aertszlaan en Haarlem

➜ 19 september: westelijke rijbaan, 
tussen Haarlem en César Francklaan

➜ 20 september: westelijke rijbaan, tussen 
César Francklaan en Spaarnzichtlaan 
(de Lanckhorstlaan is dan afgesloten)

➜ 21 september: westelijke rijbaan, tussen 
Spaarnzichtlaan en Haemstedelaan

➜ 22 en 23 september zijn reservedagen
De werkzaamheden vinden op alle dagen 
plaats van 6.00 ‘s ochtends tot uiterlijk 5.00 
uur ‘s nachts. Vanwege geluidshinder vindt 
freeswerk altijd overdag plaats.

Verkeershinder en omleidingen 
Tijdens de werkuren wordt autoverkeer 
via één rijbaan geleid. Fietsverkeer wordt 
omgeleid. Bij wegafsluitingen zijn voor 
het doorgaande verkeer omleidingsroutes 
ingesteld. Deze staan met borden 
aangegeven.

Openbaar vervoer
Een aantal bushaltes zijn tijdens de 
werkzaamheden niet bruikbaar. Op 
deze halteborden staan alternatieve 
opstapplaatsen vermeld. 

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/werkaandeweg.




