
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.

29 september, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Opening
• Belofte fractie-assistent
• Vaststellen agenda
• Stemming moties raadsvergadering 

7 juli 2022
• Vragenuur
• Wijziging �nanciële verordening
• Wegbeheer 2022-2026
• Actualisatie van de voorziening 

“onderhoudsfonds woningen 
en gebouwen” op grond van de 
actualisatie van het MJOP

• Vaststellen bestemmingsplan 
Princenbuurt

• Benoemen voorzitter, tevens 
monumenten lid, van de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke 
kwaliteit Heemstede

• Benoeming lid regionale 
agendacommissie Zuid-
Kennemerland

• Regionale samenwerking
• Lijst ingekomen stukken 

raadsvergadering 29 september 
2022

• Wat verder ter tafel komt

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
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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 

Uitschrijving Basisregistratie 
personen (BRP)
➜ A. van Oord, geboren 29-10-1979, 

Landzichtlaan 26 

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ interne constructieve wijziging, 

Glipperweg 24
➜ uitbreiden van de eerste verdieping, 

Groenendaalkade 4
➜ bouwkundige splitsing van het pand, 

Koediefslaan 119, 121, 121A
➜ plaatsen van een dakopbouw, 

Van ‘t Ho�aan 21

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een airco aan de zuidoost-

gevel van de berging nabij het 
Oude Slot, Ir. Lelylaan 6

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan:
➜ plaatsen van een dakopbouw, 

Van ‘t Ho�aan 21

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, Korhoenlaan 47
➜ plaatsen van een dakkapel op het voor 

-achter en zijgeveldakvlak, 
Meer en Boslaan 10

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

Voorgenomen uitschrijvingen 
Basisregistratie personen (BRP)
➜ J.M. Gorlach, geboren 16-12-1993, 

Zandvoortselaan 22 B
➜ A.B. Kołek, geboren 01-04-1994, 

Zandvoortselaan 22 B 
➜ K.I. Guneska, geboren 25-09-1995, 

Herenweg 101 A 17
➜ N. Sökeli Kocabaş, geboren 02-09-1968, 

Meerweg 5

➜ plaatsen van een uitweg/inrit, 
Troelstralaan 20

➜ kappen van 3 bomen, Van Merlenlaan 8

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ nieuwbouw detailhandel en 

8 appartementen, Kerklaan 113B

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
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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.

Adopteer een boomspiegel en 
ontvang gratis bloembollen

Gaat u tijdens de herfstvakantie 
op vakantie naar het 
buitenland? Controleer dan 
de geldigheidsdatum van uw 

paspoort of identiteitskaart. Is die datum 
(bijna) verlopen, maak dan op tijd een 
afspraak met de afdeling Publiekzaken om 
het document te vervangen. Ga hiervoor 
naar heemstede.nl/afspraak of bel 14 023.

In de herfstvakantie op vakantie? Check 
de geldigheid van uw reisdocumenten

U heeft er vast één in uw buurt, 
een boomspiegel: de ruimte 
rondom een boom. De meeste 
boomspiegels zijn nu kaal, 

zonder planten en bloemen. Wat als we dat 
stukje grond zouden veranderen in een 
bloemenfestijn voor bijen en vlinders?

Doe mee met het Nationale 
Boomspiegelfeest
Van 1 tot en met 9 oktober 2022 is 
de tweede editie van het Nationaal 
Boomspiegelfeest. Doe mee en leg ook een 

boomtuin aan! Kijk voor meer informatie 
op heemstede.nl/groenadoptie.

Ontvang een gratis 
boomspiegelpakket
Adopteer vóór 10 oktober 2022 een 
boomspiegel en ontvang een gratis 
boomspiegelpakket met bloembollen, 
zaadjes en informatie over de adoptie 
van de boomspiegel. Haal dit pakket op 
maandag 3, woensdag 5 of maandag 10 
oktober 2022 tussen 9.00 - 17.00 uur op bij 
de publieksbalie in het raadhuis.

Wie wordt de nieuwe 
klimaatburgemeester van Heemstede?
Vindt u klimaat belangrijk en bent u ook al bezig met CO2 verminderen?
Meld u dan aan als klimaatburgemeester.
Meer informatie: heemstededuurzaam.nl/klimaatburgemeester




