
De commissie- en 
raadsvergaderingen 
worden live uitgezonden. 

Inspraak bij commissievergaderingen 
vindt ook digitaal plaats. Insprekers 
kunnen zich van te voren aanmelden 
via  griffie@heemstede.nl of 
(023) 548 56 46.

14 september 20.00 uur
➜		Raadscommissie 

Samenleving
•	 Regiovisie	jeugdhulp	Zuid-
	 Kennemerland	en	IJmond
•	 Benoemen	lid	van	toezicht	
	 Stichting	Openbaar	Primair	

Onderwijs	ZuidKennemerland
•	 Resultaat	haalbaarheidsonderzoek	

renovatie	vm.	Bronsteemavo	t.b.v.	
onderwijs	en	kinderopvang

•	 Jaarverslag	2020	Stichting	
	 Openbaar	Primair	Onderwijs	
	 Zuid-Kennemerland
•	 Het	behouden	en	versterken	van	de	

culturele	infrastructuur	in	Heemstede
•	 Vaststelling	aanbestedingsleidraad	

en	programma’s	van	eisen	Wet	
inburgering

•	 Ontwikkeling	Sociaal	Domein	
inclusief	Paswerk

15 september 20.00 uur
➜		Raadscommissie Middelen
•	 Verduurzamen	eigen	gebouwen
•	 Wijziging	kapitaalstructuur	

Meerlanden	Holding	NV
•	 Nota	verbonden	partijen	2021
•	 Samenwerkingsafspraken	voor	de	

Metropoolregio	Amsterdam
•	 Concept	vervangingsplan	Openbare	

Verlichting	2020/2021
•	 80%-versie	Transitievisie	Warmte
•	 Samenwerking	GBKZ	–	Belastingen	

Bollenstreek
•	 Regionale	Energiestrategie

16 september 20.00 uur
➜		Raadscommissie Ruimte
•	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	

sanitaire	voorziening	Haven	van	
Heemstede

•	 Bespreken	uitgangspuntennotie	
nieuwe	Huisvestingsverordening	
ZuidKennemerland	/	Heemstede	
2022

•	 Pontje	Meermond,	voorlopige	
vaststelling	plan

•	 Havenreglement	en	uitgangspunten	
toewijzing	en	verhuur	ligplaatsen	
haven	van	Heemstede

•	 Vaststelling	Nota	Ecologie;	
de	volgende	stap	naar	meer	
biodiversiteit	in	Heemstede

•	 Akkoord	op	voorstel	AEB	
tegemoetkoming	in	de	kosten	
nascheidingsinstallatie	(SI)

•	 Bekendmaking	voorbereiding	
bestemmingsplan	Nieuw	Belvedère

•	 Overzicht	bouwprojecten
•	 Omgevingswet

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
Gemeenteraad

11 september
➜		Nieuwe inwonersdag
Uitgesteld	in	verband	met	
coronamaatregelen.

11 en 12 september
➜		Open Monumentendag
Het	thema	dit	jaar	is	‘Mijn	monument	
is	jouw	monument’.	Meer	info	op	de	
website	hvhb.nl.

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
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Voor	inwoners	met	een	laag	
inkomen	kunnen	kosten	die	
gemaakt	moeten	worden	voor	
hun	schoolgaande	kinderen	

een	probleem	zijn.	Ook	dit	jaar	weer	
kunnen	zij	die	kosten	terugvragen	bij	de	
gemeente	via	de	schoolkostenregeling.	

Vergoeding schoolkostenregeling
De	schoolkostenregeling	vergoedt	
bijvoorbeeld	de	ouderbijdrage	of	kosten	

voor	een	schoolreisje.	De	vergoeding	
bedraagt	€	150	voor	een	kind	op	het	
basisonderwijs	en	€	300	voor	een	kind	op	het	
voortgezet	of	beroepsonderwijs	(t/m	17	jaar).

Aanvragen schoolkosten
Ouders	die	aan	de	criteria	voldoen	kunnen	
de	schoolkostenvergoeding	aanvragen	
via	iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/
bijdrage-schoolkosten.	Hier	staan	ook	de	
voorwaarden.

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.

Inschrijving voor 
ligplaats haven 
Heemstede gestart 

Van	9	september	tot	en	met	
6	oktober	kunnen	inwoners	
zich	inschrijven	voor	een	

ligplaats	in	de	haven	van	Heemstede.	
De	haven	tussen	Heemsteedse	
Dreef,	Van	den	Eijndekade	en	
Industrieweg	ondergaat	momenteel	
een	metamorfose.	In	de	‘nieuwe’	haven	
komen	15	ligplaatsen	voor	boten	
tot	7,5	meter	lang	en	19	ligplaatsen	
voor	boten	tot	10	meter	lang.	Alleen	
inwoners	van	Heemstede	komen	in	
aanmerking.	

Inschrijven voor een ligplaats
Inschrijven	kan	via	
www.heemstede.nl/haven.	
Op	deze	pagina	staat	ook	alle	
informatie	over	de	ligplaatsen.	

Boeiende bijeenkomst over lokale 
democratie Heemstede 

Vergoeding schoolkosten voor  
lage inkomens 

Donderdag	2	september	gingen	
inwoners,	raadsleden,	collegele-
den	en	ambtenaren	met	elkaar	

in	gesprek	over	de	locatie	democratie	
in	Heemstede.	Basis	voor	het	gesprek	
vormden	de	resultaten	van	de	Quick	Scan	
Lokale	Democratie.	Deze	vragenlijst	ging	
bijvoorbeeld	over	de	manier	waarop	we	
met	elkaar	tot	besluiten	komen	en	over	de	
mogelijkheden	die	de	gemeente	biedt	om	
samen	te	werken	aan	ideeën	en	initia-
tieven.	Aan	het	eind	van	de	bijeenkomst	
werd	geconcludeerd	dat	er	volop	aankno-
pingspunten	zijn	voor	verbeteringen.	

Vervolgbijeenkomst
In	de	vervolgbijeenkomst	op	1	december	
staan	de	aandachtspunten	voor	de	korte	
termijn	op	het	programma.	Daarnaast	is	er	

ruimte	om	de	onderwerpen	voor	de	lange-
re	termijn	(verbeteragenda)	met	elkaar	uit	
te	werken.	

Meer informatie
Binnenkort	vindt	u	op	heemstede.nl	een	
uitgewerkt	verslag	van	de	bijeenkomst.



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

ontheffingen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

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

Hoorzitting:
➜	 16 september 2021 20.00 uur, 

commissie voor bezwaarschriften 
Heemstede

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	 plaatsen van dakkapel, Amstellaan 19
➜	 uitbreiden van vlonder,  

Chr. Bruningslaan 14

➜	 uitbreiden van vlonder,  
Chr. Bruningslaan 20

➜	 uitbreiden van steiger,  
M. Bolstraplein 12

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜	 kappen van 1 eik, Prinsenlaan 99

Vanaf 23 september van 15.15 - 16.15 uur organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede een gratis spel- en praatgroep voor kinderen van 
5 - 7 jaar in een scheidingssituatie. Het gaat om 8 bijeenkomsten van 1 uur. 

Workshop Regels en grenzen
Daarnaast wordt er op donderdag 30 
september door CJG Heemstede een 
gratis workshop georganiseerd over 
regels en grenzen. Deze workshop is 
voor ouders met kinderen van 0 tot 
12 jaar en zal bij Plein1 in Heemstede 
plaatsvinden. 

Ga voor meer informatie naar 
cjgheemstede.nl.

Workshops voor jeugd en gezin 

Meer informatie: heemstede.nl
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