
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
• Belofte fractie-assistent
• Stemming moties raadsvergadering

7 juli 2022
• 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

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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O�ciële 
bekendmakingen

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Nieuwe regelingen:
➜ Wegen 2022-2026
➜ Wijzigingsbesluit Beleidsregels

minimabeleid Heemstede 2020

Aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld:
➜ aanleggen rookkanaal, Kerklaan 117

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vervangen/vergroten dakkapellen,

Bewonersavond ‘Werken 
aan het passend wonen 
in Heemstede’
Op 4 oktober 2022 gaan we graag 
met inwoners en organisaties (zoals 
woningcorporaties) in gesprek over 
thema’s in de nieuwe Woonvisie. Want hoe 
ervaart u het wonen in Heemstede? En 
wat vindt u belangrijk voor de komende 
jaren? Van 19.30 (inloop vanaf 19.00 
uur) tot 21.30 uur bent u hiervoor van 
harte welkom in het gemeentehuis. 
Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: 
wonen voor starters, ouderen, gezinnen 
en andere doelgroepen, woningkwaliteit 
en -hoeveelheid, bouwlocaties, 
woonruimteverdeling en de rol van 
woningcorporaties.
U meldt zich aan voor deze avond via 
heemstede.nl/woonvisie.

Doe mee aan de Week van de ontmoeting

Gaat u duurzaam verbouwen? 
Wilt u energie besparen 
in uw woning? Neem een 
kijkje bij huiseigenaren 
die dit al hebben gedaan. 

Gluren bij duurzame buren tijdens de 
Duurzame Huizen Route 

Van 28 september tot en met 8 
oktober is het de Week van de 
ontmoeting. De week valt samen 
met de landelijke week tegen 

de eenzaamheid. Er worden verschillende 
activiteiten georganiseerd voor jong en 
oud. Vandaag, woensdag 28 september, is 
de aftrap. Als u langs het ‘bloemenplein’ van 
de weekmarkt in Heemstede loopt, kunt 
u van een wildvreemde een kopje ko�e 
aangeboden krijgen. Een klein gebaar kan
het verschil maken. Het programma voor 
deze week bevat onder meer creatieve 
workshops, open lessen, een historische 

wandeling en een gratis aanschui�unch. Ga 
voor meer info naar beleefheemstede.nl, 
wijheemstede.nl en plein1.nl. Kom ook en 
ontmoet andere mensen!

Gemeentelijke 
activiteiten

1 tot en met 9 oktober 2022
➜ Nationaal Boomspiegelfeest
Adopteer vóór 10 oktober een 
boomspiegel in Heemstede en ontvang 
een gratis boomspiegelpakket met 
bloembollen, zaadjes en informatie over 
de adoptie van de boomspiegel. Haal dit 
pakket op 3, 5 of 10 oktober 2022 tussen 
9.00 - 17.00 uur op bij de publieksbalie 
in het raadhuis. Meer informatie op 
heemstede.nl/groenadoptie.

Via het platform Duurzame Huizen 
Route delen huiseigenaren hun 
ervaringen met duurzaam wonen. 
Dit jaar kunt u op 29 oktober en 5 
november gluren bij duurzame buren. 
Via duurzamehuizenroute.nl bekijkt u 
voorbeelden, komt u in contact met een 
huiseigenaar in de buurt en kunt u om 
advies vragen. 

Bent u al aan de slag gegaan? 
Elke duurzame maatregel helpt met het 
besparen van energie of gas. Heeft u al 
iets in uw woning gedaan? Meld uw eigen 
woning aan en inspireer uw buren. Ga 
naar duurzamehuizenroute.nl/aanmelden 
en meld uw woning aan.

Informatieavonden 
Energie besparen en 
verduurzamen 

Kom op 3 oktober, 26 
oktober, 8 november of 
1 december naar een 

informatieavond van HeemSteeds 
Duurzamer en leer meer over 
energiebesparende maatregelen, de 
warmtepomp of zonnepanelen.

Onderwerpen 
• Maandag 3 oktober: Mijn woning

energiezuinig maken: waar begin ik
en welke subsidies zijn er?

• Woensdag 26 oktober: Energie
besparen door isoleren en
maatregelen die je makkelijk kunt
nemen

• Dinsdag 8 november: Is de
warmtepomp vanaf 2026 verplicht?
En hoe komt u met een betaalbare
warmtepomp bijna van het gas af?

• Donderdag 1 december:
Zonnepalen, gewoon doen!

Meld u aan via heemsteedsduurzamer.
nl/#informatieavonden.
Locatie: raadhuis, Heemstede 
(Raadzaal)

Bachlaan 7
➜ vernieuwen/herstellen steiger, Coby

Riemersmalaan 21
➜ installeren 18 zonnepanelen, Hageveld

5
➜ uitbreiden verdiepingslaag, Jan van

den Bergstraat 14
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 16
➜ plaatsen dakkapel, Meindert

Hobbemastraat 35
➜ plaatsen warmtepomp met een

buitenunit, Voorweg 37
➜ vergroten dakkapel,  Wilhelminaplein

21

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 16
➜ verbouwing bestaande woning en

dierenkliniek naar appartementen en 
kantoorruimte, Zandvoortselaan 70 en 
70A

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijzigen reclame, Bronsteeweg 8
➜ vergroten dakkapellen, Meer en Boslaan 

21
➜ vergroten dakkapel, Spoorzichtlaan 6
➜ verbreden uitweg/inrit door toevoegen 

stuk tuin van nr. 27 aan Sportparklaan 25A

Wilt u in 2023 een evenement organiseren?
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 2023 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 2022. 
Na 1 november bekijkt de Veiligheidsregio Kennemerland of uw evenement door 
kan gaan op de datum die u heeft doorgegeven. 




