
De commissie- en 
raadsvergaderingen zijn 
openbaar en vinden plaats 

in de Raadzaal van het gemeentehuis. 
De vergaderingen worden 
ook live uitgezonden via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

De eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad is op 30 september.

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

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

Vanaf ongeveer 20 september
➜  Afronding 

rioolwerkzaamheden
Bij Wipperplein, Sportparklaan en 
Heemsteedse Dreef thv Haemstedelaan 
worden pompinstallaties geplaatst.

Vanaf 27 september
➜  Vervangen VRI’s 

(verkeersregelinstallaties)
Heemsteedse Dreef

Bij Johan Wagenaarlaan, Julianaplein 
en Lanckhorstlaan. Dit kan enige 
verkeershinder geven.

18, 19, 20 en 21 oktober
➜  Vernieuwen asfalt 

Heemsteedse Dreef
Het werk start na de ochtendspits 
en duurt tot ca. 22u. Dit geeft veel 
verkeershinder, het advies is een 
alternatieve route te kiezen.

Gemeentelijke 
activiteiten

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 38

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

Hoorzitting bezwaarschiftencommissie: 
➜  7 oktober 2021, 20.00 uur, Raadhuis

Nieuwe regelgeving
➜  Beleidsregels schuldhulpverlening 

Heemstede 2021

Verleende alcoholvergunning
➜  17 september 2021: Châteauform 

Nederland BV, Glipper Dreef 199

Beschikking maatwerkvoorschriften 
Wet milieubeheer
➜  Mr. Stout Beheer B.V.,  

Zandvoortselaan 2A

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜  plaatsen van een dakkapel, Burg. Van 

Lennepweg 32
➜  kappen van twee lindes, Camplaan 20
➜  verlengen bestaande vlonder, 
 Chr. Bruningslaan 18
➜  aanleg in/uitrit, IJssellaan 16
➜  plaatsen omheinde opbouw op schuur, 

Jacob de Witstraat 6

➜  plaatsen van een dakkapel,  
Scheldelaan 15

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜  plaatsen van twee dakkapellen, 

Prinsessenhof 25
➜  plaatsen van een dakopbouw. 

Borneostraat 20
➜  plaatsen van een dakopbouw. 

Borneostraat 22
➜  aanleg tijdelijke brug en in/uitrit, 

Blekersvaart

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan
➜  plaatsen van een dakopbouw. 

Borneostraat 20
➜  plaatsen van een dakopbouw. 

Borneostraat 22

Verleende omgevingsvergunning:
➜  plaatsen van twee dakkapellen, 

Amstellaan 19
➜  realisatie stookruimte, Hageveld 15
➜  plaatsen van twee dakkapellen en een 

dakopbouw, Havenstraat 10
➜  aanleg in/uitrit, Heemsteedse Dreef 87
➜  plaatsen van een dakkapel, Slotlaan 17

Officiële bekendmakingen

Werk aan de Heemsteedse Dreef
De komende tijd wordt er 
weer op de Heemsteedse 
Dreef gewerkt. Na afronding 

van rioleringswerk, start de vervanging 
van 3 verkeersregelinstallaties op de 
kruispunten met de Johan Wagenaarlaan, 
Julianaplein en Lanckhorstlaan. De 
verkeerslichten zijn verouderd en de 
regelkasten zijn aan vervanging toe. 
Ook de ondergrondse kabels worden 
vervangen. Dit werk start op maandag 
27 september 2021 en duurt naar 
verwachting tot medio november. 
Uitvoering is op werkdagen tussen 9.00 
uur en 16.00 uur. Het Julianaplein is in 
deze periode in gebruik als opslag van het 
materieel van de aannemer.

Asfaltherstel en verkeershinder
Tijdens de vervanging van de 3 
verkeersregelinstallaties wordt ook het 
asfalt op het deel tussen Cruquiusweg en 

Johan Wagenaarlaan hersteld. Dit werk 
wordt in vier fasen uitgevoerd op 18 tot en 
met 21 oktober tussen 9.00 uur ’s morgens 
en ongeveer 22.00 uur ’s avonds. Dit 
werk brengt veel hinder voor het verkeer 
met zich mee: het verkeer wordt tijdens 
het werk over één rijbaan geleid en er is 
steeds sprake van afsluiting van zijstraten.

Aanleg glasvezel-
netwerk in Heemstede
Glaspoort, een samenwerking tussen 
KPN en ABP, start begin november 
met het aanleggen van glasvezel in 
Heemstede. 

Hiervoor is Heemstede opgedeeld 
in 3 delen, die achtereenvolgens 
voorzien worden van glasvezel. In 
het eerste kwartaal van 2023 moet 
heel Heemstede voorzien zijn. Rond 
23 september ontvangen de eerste 
4.000 woningen een brief een brief van 
Glaspoort (onder andere de Indische 
wijk). Bewoners kunnen toestemming 
geven voor de (gratis) aansluiting in 
huis op het glasvezelnetwerk. Om dit 
alles toe te lichten, gaan tussen 27 
september en 2 oktober medewerkers 
van Glaspoort langs alle betreffende 
adressen. Verder volgt nog een 
webinar. Heeft u vragen, kijk dan op 
www.glaspoort.nl.

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.

De gemeenteraad vergadert 
weer fysiek in de Raadzaal 
van het gemeentehuis. 

Wilt u als inwoner een vergadering 
van de raad of commissie bijwonen, 
dan bent u van harte welkom. De 
vergaderingen en agenda’s worden 

steeds aangekondigd op deze pagina en 
op gemeentebestuur.heemstede.nl. Bij 
de commissievergaderingen kunt u ook 
inspreken over een onderwerp. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de 
griffie: raadsgriffier@heemstede.nl, 
tel. (023) 548 56 46.

Publiek weer welkom bij vergaderingen 
gemeenteraad en commissies

Evenement  
aanmelden 

De Veiligheidsregio 
Kennemerland bekijkt 
welke hulpdiensten 

(politie, brandweer, ambulance) 
worden ingezet bij evenementen. 
Het is daarom belangrijk dat u uw 
evenement bij ons aanmeldt. Wilt u 
in 2022 een evenement organiseren? 
Meld uw evenement dan aan via een 
digitaal formulier. Dit formulier kunt 
u aanvragen door een mail te sturen 
naar postbusajz@heemstede.nl. 
Aanmelden kan tot en met 22 oktober 
2021. Na 1 november 2021 bekijkt 
de Veiligheidsregio Kennemerland of 
uw evenement door kan gaan op de 
datum die u heeft doorgegeven. Heeft 
u uw evenement niet aangemeld? 
Dan kan het betekenen dat uw 
evenement niet door mag gaan.




