
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.

10 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Fractievergadering

11 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Besteding middelen Nationaal

Programma Onderwijs
• Strategie (semi)permanente

huisvesting doelgroepen met
urgente woonbehoefte

• Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening Heemstede met
vuurwerkverbod

• Voortgang motie Oh Dennenboom
(nazending)

• Ontwikkelingen sociaal domein
inclusief Spaarne Werkt

• Regionale samenwerking (onder
voorbehoud van vooraf aangemelde
punten)

• Voortgang opvangplekken
vluchtelingen en statushouders
(onder voorbehoud van vooraf
ingediende vragen)

12 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Programmabegroting 2023 en

meerjarenbegroting 2024-2026
• Zienswijze meerjarenbegroting

MRA 2021-2024

13 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimtn
• Vervalt

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

Verwijdering gemeentelijke bomen:
➜ Beethovenlaan 29, Berk, dood
➜ Bosboom Toussaintlaan 18, Es, dood
➜ Eikenlaan naast Berkenlaan 24, Eik,

dood
➜ Fie Carelsenlaan tegenover nr. 3,

Esdoorn, dood
➜ Franz Leharlaan naast nr. 62, Lijsterbes,

aan het afsterven

➜ Franz Leharlaan achter nr. 76, Lijsterbes,
schade

➜ Franz Leharlaan naast nr. 146, Lijsterbes,
aan het afsterven

➜ Franz Leharlaan naast nr. 1, Lijsterbes,
schuinstand/mechanische schade

➜ Herfstlaan tegenover nr. 22, Esdoorn,
aan het afsterven

➜ Huizingalaan naast nr. 58, Magnolia,
dood

➜ Joh. Rosenkrantzlaan achter nr. 13, Els,
aan het afsterven

➜ Johanna Westerdijklaan naast 
Beatrixplantsoen 8, Amberboom, dood

➜ Marga Klompelaan nr. 18, Turkse
hazelaar, dood

Het is Stoptober! Doet u mee? 

Wist je dat... het najaar het ideale 
moment is om te planten?

Verduurzaming van uw 
VvE-complex

Gemeentelijke 
activiteiten

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 5 of 10 oktober 2022 tussen 
9.00 - 17.00 uur op bij de publieksbalie 
in het raadhuis. Meer informatie op 
heemstede.nl/groenadoptie.

6 oktober 2022, 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: raadhuis Heemstede

26 oktober 2022
➜ Informatieavond over

energiebesparende
maatregelen

Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

29 oktober en 5 november 2022
➜ Duurzame Huizen Route
Via duurzamehuizenroute.nl bekijkt u 
voorbeelden, komt u in contact met een 
huiseigenaar in de buurt en kunt u om 
advies vragen.

Stoptober is een landelijke 
campagne die rokers uitdaagt om 
gedurende de maand oktober 

niet te roken. Wethouders uit onze regio 
roepen iedereen die rookt op om mee te 
doen. Waaronder wethouder Arianne de 
Wit: “Stoppen met roken is ongeloo�ijk 
belang, maar vraagt ook heel veel kracht. 
Bij veel mensen zit deze gewoonte zo 
ingebakken in het systeem, dat het lastig 

is om dit te veranderen. Daarom willen wij 
hen juist een hart onder de riem steken 
en hen ondersteunen in deze stap. Een 
stap die heel veel kan opleveren. Stoppen 
kan altijd, ook als je al jaren rookt. Je zal 
de gezondheidsverschillen heel snel 
opmerken. Ik steun je!”

Ga voor meer informatie over Stoptober 
naar stoptober.nl.

VvE Belang en gemeente 
Heemstede organiseren een 
gratis driedaagse cursus 

‘Verduurzaming van uw VvE-complex’. 
Tijdens deze drie trainingsmiddagen 
(13.00 – 17.00 uur) wordt u opgeleid door 
de vakspecialisten van VvE Belang. U krijgt 
informatie op juridisch, bouwkundig/
�nancieel en energetisch gebied. Met deze 
kennis kunt u weloverwogen, overtuigende 
argumenten presenteren aan uw Vve-
leden. Daarmee zet u een belangrijke stap 
op weg naar verduurzaming.

Data en onderwerpen
• 2 november: Juridische aspecten
• 9 november: Technische aspecten
• 16 november: Energetische zaken

Meer informatie en aanmelden via 
vvebelang.nl/events/heemstede.

Maar waarom dan? Een van de 
voordelen is het waterverbruik. 
In het najaar hoeft u minder 
vaak te lopen met de gieter en 

zullen de planten minder snel uitdrogen. 
Vandaar dat NL Vergroent in oktober 
2022 het Vergeten plant seizoen onder 
de aandacht brengt met verschillende 
evenementen, activiteiten en uiteraard 
tips! Kijk op vergetenplantseizoen.nl hoe 
u meedoet.

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 woensdag 5 of maandag 10 oktober 
2022 tussen 9.00 - 17.00 uur op bij de 
publieksbalie in het raadhuis.

➜ Roemer Visscherplein naast snackbar,
3x Magnolia, aan het afsterven

➜ Romeinlaan nr. 4, Sierkers, aan het
afsterven

➜ Timorstraat nr. 4 en 6, Berk, dood
➜ Vrijheidsdreef, Zelkova, dood

Bovenstaande bomen worden verwijderd 
in het kader van noodzakelijk onderhoud. 
De intentie is te herplanten. Herplant 
wordt later in het jaar bepaald. In principe 
op de huidige locatie. 

Ter inzage:
➜ Bestemmingsplan Princenbuurt. Dit

bestemmingsplan regelt de bouw
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van 15 woningen aan de Glipperweg, 
Patrijzenlaan en De Nachtegaal en 
omgeving. kunt het vastgestelde 
bestemmingsplan tussen 6 oktober 
2022 en 16 november 2022 bekijken. 
Via ruimtelijkeplannen.nl 
met plannummer NL.IMRO.0397.
BPPrincenbuurt-0201 of op papier in 
het raadhuis.

Nieuwe regelgeving: 
➜ besluit wijziging Beleidsregels

eenmalige energietoeslag Heemstede
2022

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ S. Janssen, geboren 06-05-1996, Jo

Vincentlaan 10

Verwijderen boot:
➜ gele polyester speedboot,

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Glipperzandvaart ter hoogte van 
Patrijzenlaan op ligplaats PAT023. Haal 
vóór 13 oktober 2022 de boot weg

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vervangen garagedeur, Amer 3
➜ plaatsen zonnepanelen, Burg.

Van Doornkade 4
➜ plaatsen dakkapel, Bernard

Zweerslaan 34
➜ plaatsen haagondersteunende

constructie, Franz Lehárlaan 126
➜ aansluiten middenspanningsnet,

boren mantelbuizen en trekken
middenspanningskabels, Hageveld 15

➜ vervangen dakkapellen,
Lanckhorstlaan 115

➜ verbouwen/uitbreiden woonhuis en 
splitsen in 2 woningen, Raadhuisstraat 83

➜ kappen eikenboom, Van Merlenlaan 6
➜ plaatsen 21 zonnepanelen, Burg. van

Doornkade 4

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ gevelwijziging, Prinsessenhof 19

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vervangen/vergroten dakkapel,

Bachlaan 7
➜ brandveilig gebruik kinderopvang

Les Petits, Cruquiusweg 39A
➜ in afwijking van de bestemming

verkeer, plaatsen noodwoningen
crisis- en noodopvang tot 12 juni 2023,
Kohnstamlaan 32TO en 32TOA t/m
32TOH

➜ in afwijking van de bestemming
verkeer, plaatsen noodwoningen
statushouders tot 28 april 2023,
Sportparklaan 16TO en 16TOA t/m
16TOV

➜ verbouwen woning, Tooropkade 1
➜ plaatsen van haagondersteunende

constructie, Franz Lehárlaan 126

➜ gewijzigde uitvoering van verleende
vergunning, Blekersvaartweg 14,
14A, 14B, 14C, 14D

➜ plaatsen dakkapel, garagedeur
vervangen door openslaande deuren
en deels dichtzetten talud,
Van Merlenlaan 32

➜ interne constructieve wijziging,
Glipperweg 24

➜ interne constructieve wijziging,
J.H. Weissenbruchweg 19

Meer informatie: heemstede.nl




