
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.

15 september, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

22 september, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

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

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

O�ciële bekendmakingen 

pilaren en hekwerk als erfafscheiding 
aan Van Merlenlaan 11

➜ vergroten van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak aan Spoorzichtlaan 6

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een dakopbouw aan 

Drieherenlaan 6
➜ herstel stormschade topgevel en dak 

aan Herman Heijermanslaan 14

Verleende omgevingsvergunning:
➜ verlenging voorgeveldakvlak 

naar achter, plaatsen dakkapel 
voorgeveldakvlak, uitbreiden 
woonhuis, inspringend geveldeel 1e 
verdieping, hooggeplaatste dakkapel 
achterzijde en de schuur naar voren 
verlengen en voorzien van een 

zadeldak aan Alberdingk Thijmlaan 19
➜ plaatsen van een uitbouw aan de 

zij- en achterkant van de woning aan 
Crayenestersingel 39

➜ plaatsing van de tijdelijke huisvesting 
gebouw B op het Hartekampterrein 
aan Eekhoornlaan 104

➜ interne constructieve wijziging aan 
Heemsteedse Dreef 267

➜ plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak aan Soendastraat 8

➜ plaatsen van een dakkapel in het 
voorgeveldakvlak, het verhogen van 
het dak aan de voorzijde, het wijzigen 
van het kozijn in de zijgevel, het 
plaatsen van een dakopbouw aan 
de achterzijde, het plaatsen van een 
toegangshek in het voorerfgebied en 
het plaatsen van een �etsenberging in 
de voortuin aan Valkenburgerlaan 4B

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ gewijzigde uitvoering van reeds 

eerder verleende vergunning aan 
Blekersvaartweg 14, 14A, 14B, 14C, 14D

➜ ombouwen van de carport naar 
woonruimte en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak aan Franz Lehárlaan 41

➜ plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak aan Johannes 
Verhulstlaan 19

➜ kappen van 3 bomen aan 
Van Merlenlaan 8

➜ plaatsen van een toegangspoort, 

➜ plaatsen van een dakopbouw aan 
Zandvoortselaan 37

➜ isoleren van het dak en dakkapel van 
de woningen aan Dr. Droogplein 1-12

Ingetrokken verleende 
omgevingsvergunning:
➜  wijzigen van gevelkozijnen aan 

Binnenweg 67

Gezocht:
extra energiecoaches
Vindt u het leuk uw buurtgenoten te helpen bij het
toekomstbestendig maken van hun woning? Word dan
energiecoach. De basiscursus is op 26, 29 september en
10 oktober. Aanmelden via info@heemsteedsduurzamer.nl

Wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen om energie te 
besparen? Vraag een gratis adviesgesprek van een energiecoach 
aan via info@heemsteedsduurzamer.nl. Of loop voor advies 
binnen bij de HeemSteeds Duurzamer PopUp in Plein1. 
Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. 

Gratis advies van een 
energiecoach

Hoe denkt u over 
wonen, nu en in de 
toekomst? 

Gemeente Heemstede werkt 
aan een nieuwe Woonvisie 
2023-2026. Dit doen wij samen 

met partijen die nauw bij het wonen 
zijn betrokken. Wij willen ook graag 
weten hoe u denkt over ‘het wonen’ in 
Heemstede. Hoe ervaart u het wonen in 
Heemstede? Wat vindt u belangrijk voor 
de komende jaren? Op 4 oktober van 
19.30 (inloop 19.00 uur) tot 21.30 uur gaan 
we daarover graag in gesprek met u in het 
gemeentehuis van Heemstede 
Meld u aan via heemstede.nl/woonvisie. 
Het programma van deze interactieve 
bijeenkomst volgt nadat u zich heeft 
aangemeld.

Peiling wonen
We werken ook digitaal graag samen 
met u aan een nieuwe Woonvisie 2023-
2026. Wat vindt u nodig of wenselijk, 
bijvoorbeeld voor de huisvesting van 
speci�eke doelgroepen zoals jongeren, 
starters, ouderen, gezinnen of mensen die 
aangewezen zijn op sociale huur. 
Doe mee met onze peiling Wonen via 
heemstede.nl/woonvisie.

Afgelopen weekend vond in 
Zandvoort de Dutch Grand Prix 
plaats. De gemeente wil graag 
weten wat de invloed van het 

F1-evenement op haar bewoners is en 
neemt daarom deel aan dit onderzoek. 
Laat weten wat uw ervaring is rond het 
Formule 1-weekend door de enquête in te 

Samen zwerfafval ruimen 
op World Clean Up Day

De gemeente houdt de 
openbare ruimte dagelijks 
schoon, maar ook in 

Heemstede hebben we zwerfafval. 
Doe ook mee aan World Clean up Day! 
Zo maken we samen Heemstede nog 
schoner.

Help zaterdag 17 september mee
Kom zaterdag 17 september tussen 
10.00 en 14.00 uur naar Plein1 
(Julianaplein 1). U krijgt daar een 
afvalgrijper, handschoenen en 
vuilniszakken. Bij inlevering van uw 
vuilniszak staat er ko�e of thee en 
iets lekkers voor u klaar. U kunt ook 
tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis alvast een afvalgrijper 
halen. En dan op 17 september vanuit 
uw huis zwerfafval opruimen en naar 
Plein1 lopen.

Wat zijn uw ervaringen rond 
het Formule 1-weekend?

vullen. U kunt deze tot 
20 september invullen. 
Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door Breda University of 
Applied Sciences (BUAS) in opdracht van 
de gemeente Zandvoort en de organisatie 
van DGP. Scan de QR-code om mee te 
doen aan de enquête.

Post van Gemeentebelastingen Zuid Kennemerland 
(GBKZ) direct lezen op uw mobiel of tablet?

Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid. Zodra er nieuwe post 
is, ontvangt u een melding. Inloggen doet u makkelijk en veilig met de 
DigiD app. Download de Berichtenbox app via de Playstore of Appstore.

Gratis advies van een energiecoach
Wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen om energie te besparen? Vraag een 
gratis adviesgesprek van een energiecoach aan via info@heemsteedsduurzamer.nl. 
Of loop voor advies binnen bij de HeemSteeds Duurzamer PopUp in Plein1.
Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. 

Gezocht: extra energiecoaches
Vindt u het leuk uw buurtgenoten te helpen bij het toekomstbestendig maken 
van hun woning? Word dan energiecoach. De basiscursus is op 26, 29 september 
en 10 oktober. Aanmelden via info@heemsteedsduurzamer.nl




