
De commissie- en 
raadsvergaderingen 
zijn digitaal en 

worden live uitgezonden. Bij 
commissievergaderingen is er de 
mogelijkheid om in te spreken. 
Insprekers kunnen 
zich van te voren aanmelden via
griffie@heemstede.nl of 
tel. 023 - 548 56 46.

De eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad is op 30 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
Gemeenteraad

18 september
➜  World Clean Up Day
Zwerfafval opruimen in de gemeente. 
Opruimset afhalen tussen 10.00 en 
14.00 uur op grote parkeerplaats naast 
restaurant Groenendaal.

Vanaf 20 september
➜  Herstraten Lorentzlaan
Het werk duurt ongeveer 4 weken en 
kan enige verkeershinder geven.

Vanaf ca 20 september
➜  Afronding 

rioolwerkzaamheden
Bij Wipperplein, Sportparklaan en 
Heemsteedse Dreef thv Haemstedelaan 
worden pompinstallaties geplaatst. Het 
werk duurt tot medio oktober.

Gemeentelijke 
activiteiten
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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.

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 bijvoor-
beeld de ouderbijdrage of kosten voor een 

Vanaf 1 oktober hebt u een paspoort nodig voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk. 
Er zijn een paar situaties waarin je toch met de ID-kaart naar het VK kunt reizen. 
Check voor vertrek het reisadvies van dat moment. Kijk op nederlandwereldwijd.nl

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.

Vergoeding schoolkosten voor 
lage inkomens

Inschrijving voor ligplaats haven Heemstede

Vanaf 1 oktober paspoort nodig voor 
reizen naar Verenigd Koninkrijk 

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

Vastgesteld en ter inzage: 
➜  Wijzigingsplan Herenweg 129, ter 

inzage van 16 september t/m 27 
oktober 2021

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜  plaatsen van een dakopbouw en een 

dakkapel, Havenstraat 10

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜  uitbreiding vlonder,  

M. Bolstraplein10

Verleende omgevingsvergunning:
➜  vergroten dakkapel, 

Haringvlietplantsoen 16
➜  plaatsen dakkappellen, Hunzelaan 20
➜  optrekken achtergevel, Joh. 

Rosenkrantzlaan 24
➜  plaatsen en vervangen dakkapellen, 

Linge 85
➜  plaatsen dakkapel en vervangen 

binnenmuur, Manpadslaan 7

De animo voor een ligplaats 
in de haven van Heemstede 
blijkt groot. Op 9 september is 

de inschrijving hiervoor gestart. Tot en 
met 6 oktober kunnen alleen inwoners 
van Heemstede zich inschrijven voor een 
ligplaats in de haven. 
De haven tussen Heemsteedse Dreef, 
Van den Eijndekade en Industrieweg 
ondergaat momenteel een 

metamorfose. In de ‘nieuwe’ haven 
komen 15 vaste ligplaatsen voor boten 
tot 7,5 meter lang en 19 ligplaatsen 
voor boten tot 10 meter lang.
 
Inschrijven voor een ligplaats
Inschrijven kan via 
www.heemstede.nl/haven. 
Op deze pagina staat ook alle 
informatie over de ligplaatsen.

Inschrijving voor 
Woningverduurzaming 
begint met een 
maatwerkadvies

Comfortabel, 
toekomstbestendig en 
duurzaam wonen is wat veel 

Heemstedenaren graag zouden willen. 
Maar waar moet je als huiseigenaar 
beginnen? Het gratis online 
maatwerkadvies van het Duurzaam 
Bouwloket is een eerste stap. Lees 
meer op heemstededuurzaam.nl/
woningverduurzaming-begint-
met-een-maatwerkadvies




