
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.

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

meerjarenbegroting 2024-2026
• Zienswijze meerjarenbegroting 

MRA 2021-2024

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:

Nieuwe regelgeving: 
➜ �nanciële verordening Heemstede 2022

Verwijdering gemeentelijke boom: 
➜ berk, rot/zwamvorming, Beethovenlaan 

nr. 64. Deze boom wordt 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.

Uitnodiging Dag van de Mantelzorg 

De Nationale Klimaatweek komt eraan!

Gemeentelijke 
activiteiten

26 oktober 2022
➜ Informatieavond over 

energiebesparende 
maatregelen

Wat zijn de mogelijkheden voor een 
goed geïsoleerd huis met maximale 
besparingen? 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.

3 november 2022, 14.00 - 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies 
en bemiddelt tussen buren die 
overlast van elkaar ervaren en dit 
willen oplossen. 
Meer informatie op meerwaarde.nl. 
Locatie: Tuinzaal, raadhuis Heemstede

8 november 2022, 19.30 - 21.00 uur
➜ Informatieavond over 

zonnepanelen
Waarom de aanschaf van zonnepanelen 
aantrekkelijk is, wat ze opleveren en 
waar u op moet letten. Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg komt eraan. Het college van 
burgemeester en wethouders bedankt op deze dag graag alle mantelzorgers 
in Heemstede. Bent u mantelzorger? U bent van harte uitgenodigd!

Programma 10 november
Dit jaar hebben we op donderdag 10 november drie leuke activiteiten georganiseerd. 
Ook ontvangen alle mantelzorgers een cadeaubon.

10.00 - 14.00 uur Klankschalen-ligconcert met aansluitend een lunch (Wilhelminakerk)
12.00 - 15.45 uur Historische wandeling met voorafgaand een lunch (vanaf het raadhuis)
19.00 - 22.30 uur Filmavond met afsluitend een borrel (Theater De Luifel)

Aanmelden
Voor deelname aan de Dag van de Mantelzorg en het in ontvangst nemen van de 
cadeaubon kunt u zich aanmelden bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
op telefoonnummer (023) 8910 610 of mail naar info@tandemmantelzorg.nl.

Van 31 oktober tot en met 6 
november is het de Nationale 
Klimaatweek. Ook u kunt 

bijdragen aan een duurzame toekomst! 
Tijdens de Nationale Klimaatweek 
worden activiteiten en bijeenkomsten 
georganiseerd door en voor inwoners, 
organisaties en ondernemers. Ga 
bijvoorbeeld mee met de boswachter in 

het Groenedaalse bos, volg een webinar 
over de isolatieactie die op 1 november 
van start gaat, kom alles te weten over 
hoe uw groente-, fruit, en keukenafval 
groen gas kan worden of wandel de ‘Hier 
begint de zee’ wandeling. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstededuurzaam.nl/
de-nationale-klimaatweek-komt-eraan.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vervangen en vergroten dakkapellen, 

Camplaan 16A
➜ ruimte in woongebouw wijzigen in 2 

woningen en nieuwe entree, Duin en 
Vaart 1 tot en met 17

➜ verplaatsen uitweg/inrit, Lentelaan 14

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Bernard Zweerslaan 

34
➜ ombouwen carport naar woonruimte en 

plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 41
➜ vervangen uitbouw, verhogen 

trappenhuis, vergroten dakkapel en 
diverse gevelwijzigingen, Heemsteedse 
Dreef 243

➜ bouwkundige splitsing pand, 
Koediefslaan 119, 121, 121A

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Wat is ondermijning? 
En wat kunt ú doen? 

Ondermijning betekent dat 
criminelen gebruik maken van 
diensten van onze samenleving 
(de bovenwereld). Denk hierbij 

aan drugshandel, arbeidsuitbuiting of het 
witwassen van geld.
Ziet u een verdachte situatie? Bijvoorbeeld 
vreemde activiteiten rond een huis of een 
winkel waar nooit klanten komen. Meld 
uw vermoedens bij de politie via 0900 - 
88 44 of bij Meld Misdaad Anoniem via 
0800 - 70 00 of meldmisdaadanoniem.nl. 
Zo houden we uw buurt veilig!

Verwijderen boot:
➜ grijze polyester boot met wit dek zonder 

vergunning, Zuider Buiten Spaarne aan 
Tooropkade, ter hoogte van Marisplein 2. 

Haal vóór 19 oktober 2022 de boot weg. 
Na deze datum wordt de boot door de 
gemeente weggehaald en maximaal 
13 weken bewaard.

Verwijderen scooters:
➜ bromscooter, merk Yamaha JogR, kleur 

zilver/rood, met kenteken 62FXX2 ter 
hoogte van Oosterlaan 2

➜ snorscooter, merk Piaggio Zip, kleur 
zilver, met kenteken FP084N ter hoogte 
van Kastanjelaan 1

Haal vóór 20 oktober 2022 de scooter 
van de weg. Na deze datum wordt de 
scooter door de gemeente weggehaald en 
maximaal 13 weken bewaard.




