
De commissie- en raadsver-
gaderingen zijn openbaar 
en vinden plaats in de Raad-

zaal van het gemeentehuis. De verga-
deringen worden ook live uitgezonden 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

13 oktober 2021, 20.00 uur
➜  Commissie Middelen
•	 Najaarsnota	2021
•	 Programmabegroting	2022,	

meerjarenbegroting	2023-2025,	
eerste	begrotingswijziging	2022

•	 Toekomstvisie	Weekmarkt	
Heemstede	en	Marktverordening	
Heemstede	2022

•	 Vaststellen	afspraken	MRA	
Duurzaamheid	Top	2021

14 oktober 2021, 20.00 uur
➜  Commissie Ruimte
•	 Wegcategoriseringsplan	
	 Heemstede	2021
•	 Manpadslaangebied,	
	 positionering	Visie	Delva
•	 Voorlopig	schetsontwerp	Van	

Merlenlaan,	Camplaan-west,	
Raadhuisplein	en	

	 Valkenburgerlaan-noord

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

Meer	informatie:	heemstede.nl
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Nationaal Boomspiegelfeest 

Deel uw ervaring met duurzaam wonen!

Twee verduurzamers onder één kap

Op	9	oktober	vieren	wij	samen	
met	onze	inwoners	het	Nationaal	
Boomspiegelfeest.	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?	

Adopteer	hiervoor	een	boomspiegel	
in	uw	buurt	of	straat.	Dat	kan	via	
heemstede.nl/groenadoptie.	De	eerste	
10	aanmeldingen	kunnen	een	leuk	
pakket	met	bloembollen	ophalen	
voor	in	hun	nieuwe	boomtuintje.	
Wees	er	snel	bij,	want	op	is	op!

Lijkt	het	u	leuk	om	andere	
huiseigenaren	uitleg	te	geven	
over	energiebesparing	of	de	

duurzame	maatregelen	in	uw	huis?	
Doe	dan	mee	aan	de	Nationale	Duurzame	
Huizen	Route	op	30	oktober	en	6	november!	
Door	binnen	te	kijken	in	een	duurzaam	huis,	
krijgen	bezoekers	praktische	tips,	zien	zij	de	
duurzame	maatregelen	in	werking	en	doen	
zij	inspiratie	op	voor	hun	eigen	huis.	
Meld	uw	huis	aan	via	
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.	

Ze	wonen	in	één	huis	
(tenminste…	onder	één	kap)	en	
hebben	allebei	een	achtergrond	

in	advisering	over	duurzaamheid.	Logisch	
dus	dat	voor	Hein	Veldmaat	en	Pjotr	van	
Oeveren	de	verduurzaming	van	hun	
woningen	regelmatig	gespreksonderwerp	
is:	“Als	er	sneeuw	ligt	in	de	winter,	staan	
we	allebei	te	kijken	welk	dak	het	langst	wit	
blijft.	Want	dat	dak	is	het	best	geïsoleerd.”	
Lees	meer	op	heemstededuurzaam.nl.

Tot en met 7 oktober
➜  Week van de ontmoeting
Speciale activiteiten in Plein1, 
bij WIJ De Luifel en op diverse 
andere locaties, binnen en buiten. 
Bekijk het programma op 
heemstede.nl/weekvandeontmoeting.

7 oktober, 14.00 – 15.00 uur
➜  Overlastspreekuur
Als	inwoner	van	Heemstede	kunt	u	met	
vragen	over	burenoverlast	terecht	bij	
een	speciaal	maandelijks	spreekuur.	
Meer	informatie	op	meerwaarde.nl.
Locatie:	Pleinzaal,	Raadhuis	Heemstede

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

18, 19, 20 en 21 oktober
➜  Vernieuwen asfalt 

Heemsteedse Dreef
Het	werk	start	na	de	ochtendspits	en	
duurt	tot	ongeveer	22.00	uur.	Dit	geeft	
veel	verkeershinder,	het	advies	is	een	
alternatieve	route	te	kiezen.	Kijk	voor	
meer	informatie	op	www.heemstede.nl/
werkaandeweg.

Gemeentelijke activiteiten

De gemeente publiceert 
officiële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

ontheffingen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

Officiële bekendmakingen 

Hulp nodig bij het 
coronatoegangsbewijs? 

Heeft	u	hulp	nodig	om	uw	
toegangsbewijs	op	uw	
telefoon	te	installeren?	
Of	weet	u	niet	hoe	u	een	

papieren	bewijs	kunt	aanvragen?	Ga	
dan	naar	de	bibliotheek	in	Plein1.	Daar	
helpen	ze	u	graag	verder.

Adres:	Julianaplein	1,	Heemstede

Workshop vader of 
moeder worden, en dan?

Op	woensdag	13	oktober	
organiseert	CJG	Heemstede	
de	workshop	‘Vader	of	
moeder	worden,	en	dan?’.	
Tijdens	deze	workshop	

denken	we	vast	na	over	wat	voor	ouder	
u	wilt	zijn	en	wat	de	komst	van	uw	kind	
met	u	doet.	Hoe	ga	u	werk	en	gezin	
combineren?	Wat	zijn	uw	ideeën	over	
opvoeden?	Er	is	volop	ruimte	voor	het	
stellen	van	vragen.

Datum:	13	oktober,	19.30	uur
Locatie:	Plein1,	Heemstede
Inschrijven:	via	cjgheemstede.nl

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜  vergroten	dakkapel,	Beethovenlaan	23
➜  plaatsen	dakkapel,	Charlotte	van	

Pallandtlaan	13
➜  verlengen	bestaande	vlonder,	
	 Chr.	Bruningslaan	16
➜  uitbreiden	woonhuis,	Heemsteedse	
	 Dreef	78
➜  plaatsen	dakkapel,	Wagnerkade	25

Verleende omgevingsvergunning:
➜  uitbreiden	van	bestaande	vlonder,	
	 Chr.	Bruningslaan	14,	18	en	20
➜  verlengen	van	bestaande	vlonder,	
	 Chr.	Bruningslaan	16
➜  uitbreiden	van	bestaande	vlonder,	
	 M.	Bolstraplein	8
➜  uitbreiden	van	bestaande	vlonder,	
	 M.	Bolstraplein	10
➜  plaatsen	van	dakkapel,	Scheldelaan	15
➜  wijzigen	van	een	kozijn,	
	 Strawinskylaan	51

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor	gevonden	of	verloren	voorwerpen	
kijkt	u	op	iLost.	Zet	zelf	bijvoorbeeld	de	tas	
online	die	u	gevonden	hebt	of	zoek	naar	
de	portemonnee	die	u	kwijt	bent.	
Meer	weten?	Kijk	op	
www.heemstede.nl/ilost




