
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 
• 20.00 uur – bezwaar tegen 

verkeersbesluit met betrekking tot 
een elektrisch laadpaalvoorziening, 
Koediefslaan 6

13 september 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Besteding middelen Nationaal 

Programma Onderwijs
• Voortzetting Sociale Coalitie (incl. 

evaluatie 1 jaar ‘Samen tegen 
eenzaamheid’)

• Ontwikkelingen Sociaal Domein incl. 
Spaarne Werkt

• Regionale samenwerking
• Voortgang opvangplekken 

vluchtelingen en statushouders

14 september 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Wegbeheer 2022-2026
• Wijziging �nanciële verordening
• Actualisatie van de voorziening 

‘onderhoudsfonds woningen en 
gebouwen’ op grond van actualisatie 
van het MJOP

• Bijdrage tijdelijk alternatief 
feestverlichting Raadhuisstraat-
Binnenweg 2022

• Energietransitie
• Regionale samenwerking

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

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 36

vervangen begane grondvloer, 
Johan Wagenaarlaan 44

➜ repareren scheuren en vervangen 
voegen, Raadhuisplein 3

➜ plaatsen dakopbouw, Zernikelaan 27 
(ingetrokken)

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ plaatsen erfafscheiding, 

Sportparklaan 25A

Gemeentelijke 
activiteiten

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

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

O�ciële bekendmakingen 

4 oktober - 24 november 2022, 
19.30 - 21.00 uur
➜ Informatieavonden 

over energie besparen 
en verduurzamen

Samen met gemeente Heemstede 
organiseert HeemSteeds Duurzamer 
een reeks informatieavonden voor 
woningeigenaren over energie 
besparen en het verduurzamen 
van uw huis. De informatieavonden 
zijn bedoeld als reeks, maar zijn 
ook goed los te volgen. Meer 
info: heemsteedsduurzamer.nl/
informatieavonden.

Bent u zzp’er in Heemstede? 
Laat ons weten hoe we kunnen helpen! 

Meld uw huis aan voor de 
Duurzame huizenroute

Gemeente Heemstede is bezig met een 
nieuw economisch actieprogramma. 
Daarom willen wij graag een beeld 
hebben van de startende en gevestigde 
zpp’ers in Heemstede. 

Geef uw mening!
Bent u zzp’er in Heemstede? Vul dan de 

Werkzaamheden 
Heemsteedse Dreef

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

op de Heemsteedse Dreef tussen de Johan 
Wagenaarlaan en de gemeentegrens met 
Haarlem. De werkzaamheden worden in 
fases uitgevoerd om de verkeershinder en 
overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/werkaandeweg.

vragenlijst in en laat ons weten hoe u 
de dienstverlening aan ondernemers 
en het ondernemersklimaat ervaart. Ga 
naar de website bit.ly/heemstede-zzper of 
scan de QR-code en vul de vragenlijst in. 
Kent u zzp’ers in Heemstede? Wijs hen op 
deze vragenlijst. Onder de deelnemers 
verloten we cadeaubonnen.

Bezoek Open 
Monumentendag

Op zaterdag 10 en zondag 
11 september is het 
Open Monumentendag. 

In Heemstede stellen op deze dag 
verschillende monumenten hun deuren 
gastvrij open voor publiek. Ga naar 
openmonumentendag.nl en stel uw 
programma samen.

Tijdens de Duurzame Huizen 
Route op 29 oktober en 
5 november 2022 stellen 

huiseigenaren in heel Nederland hun 
duurzame huis open voor bezichtiging. 
Bezoek een duurzaam huis bij u in de 
buurt en kom meer te weten over hoe u 
uw huis kunt verduurzamen.
Heeft u ervaringen opgedaan met het 
duurzamer maken van uw huis? Help 
dan een ander op weg en meld uw huis 
aan als voorbeeld. Ga hiervoor naar 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ afwijken van bestemmingsplan door 

verhuur van het woonhuis via Airbnb, 
Asterkade 31

➜ interne constructieve wijziging, 
J.H. Weissenbruchweg 19

➜ gevelwijziging, Prinsessenhof 19
➜ plaatsen uitweg/inrit, Troelstralaan 20

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapellen, 

Chr. Bruningslaan 18
➜ ontwikkeling woonzorgcomplex 

Thagaste met 24-uurs zorg, 
Glipper Dreef 199B

➜ vergroten zolderverdieping, 
Herenweg 191-193

➜ plaatsen twee vlaggenmasten, 
Sportparklaan 8

➜ verbouwen woning, Tooropkade 1

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ verbouwen woning, Tooropkade 1 

(zienswijze termijn 2 weken)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ niet constructieve vloer vervangen door 

schuimbeton, Alberdingk Thijmlaan 19
➜ plaatsen dakopbouw, Borneostraat 4
➜ optrekken achtergevel, verhogen nok 

en plaatsen dakkapel, Huizingalaan 2
➜ wijzigen voorgevel, plaatsen dakkapel, 

interne constructieve wijziging en 




