
De commissie- en raadsver-
gaderingen zijn digitaal en 
worden live uitgezonden. 

Inspraak bij commissievergaderingen 
vindt ook digitaal plaats. Insprekers 
kunnen zich van te voren aanmelden 
via griffi  e@heemstede.nl of 
tel. 023 - 548 56 46. Kijk op 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

30 september 20.00 uur
➜		Gemeenteraad
• Wijziging kapitaalstructuur 

Meerlanden Holding NV
• Benoemen lid raad van toezicht 

Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland

• Verklaring van geen bedenkingen 
Sanitaire voorziening Haven van 
Heemstede

• Verduurzamen eigen gebouwen
• Nota verbonden partijen 2021 

gemeente Heemstede
• Regiovisie jeugdhulp Zuid-

Kennemerland en IJmond
• Procesnotie maatschappelijk debat 

jaarwisseling en vuurwerk(overlast)
• Motie CDA Heemstede vuurwerkvrij

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
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Duurzaam Bouwloket 6 oktober 
op Binnenweg

De mobiele showroom 
over duurzaamheid staat 
woensdagmiddag 6 oktober 

tussen 13.00 en 18.00 uur op de 
Binnenweg (tegenover de Hema). Naast 
advies over het verduurzamen van uw 

woning kunt u hier ook terecht voor 
vragen over bijvoorbeeld afval, ecologie 
en klimaatadaptatie. Een adviseur 
staat u graag te woord en laat u de 
verschillende mogelijkheden zien. Dus 
kom ook langs!

Vanaf 27 september
➜		Vervangen VRI’s 

(verkeersregelinstallaties)
Heemsteedse Dreef

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

9 oktober
➜		Nationale Boomspiegeldag
Adopteer een boomspiegel en fl eur de 
buurt op! Meer informatie op 
www.heemstede.nl/groenadoptie.

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.

12 oktober, 19.00 - 21.00 uur
➜		Regenboog borrel
LHBTI borrel bij Loco Coff ee 
(Julianalaan 6).

Gemeentelijke activiteiten

Gemeentehuis 
gesloten op 5 oktober

Het gemeentehuis is op 
dinsdag 5 oktober vanaf 
12.00 uur gesloten in verband 

met een personeelsbijeenkomst. 
Ga voor meer informatie over 
openingstijden en voor het maken van 
een afspraak naar 
heemstede.nl/contact.

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

ontheffi  ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

Offi  ciële bekendmakingen 

Veel te doen tijdens de 
Week van de ontmoeting!

In de Week van de ontmoeting 
van 30 september t/m 7 
oktober vinden er overal 
in Heemstede speciale 
activiteiten plaats. Deze week 

valt samen met de landelijke week 
tegen de eenzaamheid. Veel organisaties 
zetten zich met hun activiteiten in om 
eenzaamheid te doorbreken. 

Zo zijn er activiteiten in Plein1, bij WIJ 
De Luifel en op diverse andere locaties, 
binnen en buiten. Een greep uit het 
programma: workshop herinneringen 
tekenen of schilderen, open inloop 
Pilatus, fi lm The hundred foot journey, 
skate en sport in het sportpark of 
gewoon een kopje koffi  e en ‘praatje prut’.

Bekijk het programma op www.
heemstede.nl/weekvandeontmoeting.

Op de Binnenweg houden we 
rekening met elkaar

Onder dat motto is deze 
week een campagne voor 
de Binnenweg gestart. 

Met grote borden in Heemstede en 
spandoeken boven de Binnenweg 
worden automobilisten opgeroepen 
oog te hebben voor andere bezoekers. 
In de winkelstraat delen automobilisten, 
fi etsers en voetgangers de ruimte met 
elkaar. Dat betekent ook: rekening houden 
met zwakkere verkeersdeelnemers, zoals 
fi etsers, voetgangers en mindervaliden. De 
Binnenweg is een winkel- en woonstraat 
waar winkelend publiek en bewoners 
veilig over straat moeten kunnen. En 
waar verkeer van rechts, dus óók fi etsers, 
voorrang hebben op verkeer op de 
Binnenweg. Laten we er allemaal rekening 
mee houden dat de Binnenweg er voor 
iedereen is. Dus rijd niet te hard en geef 
kwetsbare verkeersdeelnemers de ruimte!

Laatste week inschrijven 
ligplaats haven

U kunt zich nog tot en met 
6 oktober inschrijven voor 
een ligplaats in de haven 

(tussen Heemsteedse Dreef, Van den 
Eijndekade en Industrieweg). 
Alleen inwoners van Heemstede komen 
in aanmerking. Inschrijven kan via 
heemstede.nl/haven. Op deze pagina 
staat ook alle informatie over de 
ligplaatsen. 

Vervolg Quick Scan 
Lokale Democratie
In maart 2021 hielden we een enquête 
onder inwoners, ondernemers, 
raadsleden, collegeleden en 
ambtenaren onder het motto ‘Samen 
maken wij Heemstede’. De vragen 
gingen bijvoorbeeld over de manier 
waarop we met elkaar tot besluiten 
komen en over de mogelijkheden 
die de gemeente biedt om samen te 
werken aan ideeën en initiatieven.

Bespreking resultaten
Op donderdag 2 september gingen 
inwoners, raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren in het raadhuis met 
elkaar in gesprek. Basis voor dit gesprek 
vormden de resultaten van de Quick 
Scan. Het getekende verslag van de 
avond geeft een goed beeld van wat er 
besproken is en wat de verbeterpunten 
zijn voor de lange en kortere termijn.

Bekijk de resultaten, het getekende 
verslag van de bijeenkomst en een 
overzicht van de verbeterpunten op 
heemstede.nl/lokaledemocratie.
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Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	 vergroten eerste verdieping en 
 zolderverdieping, A. van 
 Ostadeplein 4A
➜	 plaatsen van een dakkapel, Anna 

Blamanlaan 43
➜	 vergroten 2 dakkapellen en 

constructieve wijziging, 
 Beethovenlaan 29
➜	 uitbreiden woonhuis, 
 Franz Lehárlaan 15
➜	 plaatsen van erker, luifel en wijzigen 

kozijnen op de 1e verdiepinig, Von 
Brucken Focklaan 21

Verleende omgevingsvergunning:
➜	 opbouw op uitbouw voor vergroten 
 1e verdieping, Hollandsdiep 31
➜	 aanleggen in/uitrit, IJssellaan 16
➜	 maken dakopbouw op de voormalige 

praktijkruimte, Prof. Asserlaan 1

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.

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	 plaatsen dakkapel, E. van 
 Slogterenlaan 16
➜	 wijzigen entree, Glipper Dreef 175
➜	 constructieve wijzigingen, Hendrik 

Peeperkornstraat 27
➜	 uitbreiden woonhuis, 
 Heemsteedse Dreef 56
➜	 plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 18
➜	 uitbreiden woonhuis en verhogen nok, 

Manpadslaan 2
➜	 wijzigen kozijn voorgevel, 
 Strawinskylaan 51

Coronatoegangsbewijs: 
dank u voor uw begrip

Iedereen van 13 jaar en ouder 
die uit eten gaat of naar het 
theater heeft een coronatoe-

gangsbewijs nodig. Onze ondernemers 
voeren deze maatregelen uit in op-
dracht van de rijksoverheid. Wij vragen 
om begrip en steun aan hen door niet 
in discussie te gaan. Zo zorgen we 
samen dat iedereen veilig kan uitgaan 
in Heemstede. En voorkomen we dat 
door nieuwe besmettingen de druk in 
de zorg verder oploopt. 

Uitleg coronacheck
Meer weten over het coronatoegangs-
bewijs? Kijk dan op uitlegcoronacheck.
nl. U kunt ook even langslopen bij 
Plein1 aan het Julianaplein in Heemste-
de (plein1.nl). Zij helpen u graag verder. 




