
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.

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
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Week van de Veiligheid
Tijdens de donkere dagen in 
het najaar neemt de kans op 
criminaliteit toe. Van 11 tot en 

met 17 oktober 2021 is het daarom de 
Week van de Veiligheid. Dit jaar staat de 
ondernemer centraal.

Programma
Tijdens de Week van de Veiligheid kunnen 
ondernemers en hun medewerkers 
deelnemen aan verschillende 
activiteiten om zich beter te beschermen 
tegen criminaliteit. Zoals online 
overvaltrainingen, gratis veiligheidsscans 
en talkshows. 

Ga voor meer informatie naar 
maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-
de-veiligheid.

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 
heemstede.nl/werkaandeweg.

15 tot en met 24 oktober
➜  (Online) activiteiten 

voor jongeren tijdens de 
herfstvakantie

Epic Youth organiseert in samenwerking 
met WIJ Heemstede verschillende 
(online) activiteiten voor de jeugd in 
de herfstvakantie. Zoals een Fortnite 
toernooi, kookworkshop en een online 
minecraft activiteit. Ga voor meer 
informatie naar epicyouth.nl.

26 oktober, 19.30 - 21.30 uur
➜  Informatiebijeenkomst 

Borstvoeding
Gratis informatiebijeenkomst van 
CJG Heemstede over borstvoeding. 
Inschrijven via cjgheemstede.nl.

Gemeentelijke activiteiten

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

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

coronatoegangsbewijs nodig. Onze 
ondernemers voeren deze maatregelen 
uit in opdracht 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 coronatoegangsbe-
wijs? Kijk dan op uitlegcoronacheck.nl. 
U kunt ook even langslopen bij Plein1 
aan het Julianaplein in Heemstede 
(plein1.nl). Zij helpen u graag verder. 

Asfaltering 
Heemsteedse Dreef 

Van 18 tot en met 21 oktober 
van 9.00 uur ’s morgens tot 
uiterlijk 5.00 uur in de nacht 

vindt asfaltherstel/vervanging plaats op 
de Heemsteedse Dreef. Dit werk brengt 
veel hinder voor het verkeer met zich 
mee: 

• Het verkeer wordt tijdens het werk 
over één rijbaan geleid

• Fietsverkeer wordt waar nodig 
omgeleid

• Bushaltes binnen het werkgebied 
vervallen tijdelijk 

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/werkaandeweg.

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden woonhuis + bouw kelder, 

Alberdingk Thijmlaan 28
➜ plaatsen dakkapel, Charlotte van 

Pallandtlaan 27
➜ verlengen bestaande vlonder, 

Chr. Bruningslaan 4, 12 en 22
➜ plaatsen van kap op garage, 

Cruquiusweg 118
➜ uitbreiden 1e verdieping, 

Cruquiusweg 116
➜ plaatsen dakkapel, Ida Gerhardtlaan 5
➜ plaatsen dakkapel, Judith Leysterlaan 6
➜ plaatsen metselpenant, Koediefslaan 37
➜ plaatsen prefab unit voor onbemande 

verkoop tankshop artikelen, Esso 
tankstation zuidzijde Cruquiusweg 94

➜ vervangen kozijnen, Zandvoorts-
 laan 40

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Charlotte van 

Pallandtlaan 13
➜ wijzigen bestemming tuin naar wonen 

Wist u dat gemeente Heemstede 
zich sinds 2018 inzet voor 
een rookvrije generatie? Dit 

doen wij door alle kinderopvangcentra, 
scholen, sportverenigingen, speeltuinen 
en gemeentelijke gebouwen en 
buitenruimten rookvrij te maken en te 
houden. Samen met u gaan wij op weg 
naar een rookvrije generatie! 
Ook stoppen met roken? U kunt nog 
meedoen met het gratis en motiverende 
programma van Stoptober NL! 
Ga naar stoptober.nl/doe-mee.

+ uitbreiden woonhuis, Heemsteedse 
Dreef 56

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ wijzigen bestemming tuin naar wonen 

+ uitbreiden woonhuis, Heemsteedse 
Dreef 56

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel + constructieve 

wijziging, Beethovenlaan 29
➜ plaatsen zonnepanelen + vervangen 

dakpannen, Glipper Dreef 193
➜ uitbreiden woonhuis, 

Strawinskylaan 11
➜ plaatsen dakkapel, Wagnerkade 25

Verlenen evenementenvergunning
➜ Intocht van Sinterklaas op 13 november 

2021 van 10.30-14.30 uur

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg

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




