
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.

25 oktober 2021, 20.00 uur
➜		Commissie Ruimte
• Manpadslaangebied, positionering 

Visie Delva
• Aanpassing van de 

Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland

• Concept Nota ruimtelijke 
uitgangspunten Princenbuurt

• Procedure inkoop verwerking 
huishoudelijk restafval

28 oktober 2021, 20.00 uur
➜		Gemeenteraadsvergadering
• Wegcategoriseringsplan 
 Heemstede 2021
• Najaarsnota 2021
• Toekomstvisie Weekmarkt 

Heemstede en Marktverordening 
Heemstede 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
 gemeente heemstede
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Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 42

Invoering Ja/ja-sticker

Verwijdering � etsen rondom station 
Heemstede/Aerdenhout 

Vanaf 1 januari 2022 voert 
Heemstede de ja/ja sticker 
in. Met deze sticker kunnen 

inwoners op hun brievenbus aangeven 
reclamedrukwerk te willen ontvangen. 
Inwoners zonder sticker ontvangen geen 
reclamefolders. 

De gratis ja/ja sticker kan worden 
opgehaald in het raadhuis en bij Plein1.

Tot en met 24 oktober
➜		(Online) activiteiten 

voor jongeren tijdens de 
herfstvakantie

Epic Youth organiseert verschillende 
(online) activiteiten voor de jeugd in de 
herfstvakantie. 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.

30 oktober en 6 november
➜		Duurzame huizen route
Binnenkijken in een duurzaam huis. 
U kunt ook uw eigen (duurzame) 
huis aanmelden via 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

3-10 november
➜		Week van de pleegzorg
Om aandacht te vragen voor pleegzorg 
en het tekort aan pleegouders zijn 
deze week het Raadhuis, Plein1 en het 
Molentje in Groenendaal groen verlicht.

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 

Ontvangt u na 1 januari 2022 
onterecht ongeadresseerd drukwerk? 
Meld dit via afval@heemstede.nl.

Rond het station Heemstede-
Aerdenhout worden � etsen die 

niet goed geparkeerd zijn verwijderd. De 
afgelopen weken zijn er opnieuw � etsen 
verwijderd. Deze � etsen staan opgeslagen 
bij Meerlanden. 

Wanneer worden � etsen verwijderd?
• De � ets staat buiten de aangegeven 

rekken/vakken
• De � ets is in een niet-rijtechnische staat
• De � ets staat langer dan 30 dagen 

op 1 plek. De � ets krijgt dan een geel 
waarschuwingslabel.

Uw � ets bij het station verwijderd?
U kunt uw verwijderde � ets ophalen bij 
de milieustraat Meerlanden (Cruquiusweg 
47, Heemstede). Neem uw � etssleutel, 
identiteitsbewijs en pinpas mee. Er 
worden opslag- en administratiekosten 
(€25,-) in rekening gebracht. 13 weken na 
verwijdering worden de � etsen afgevoerd 
naar de Meerwinkel of vernietigd.

Bewaakte � etsenstalling
Zet uw � ets in de bewaakte � etsenstalling 
en voorkom diefstal. De bewaakte 
� etsenstalling is per bezoek voor 24 uur 
gratis. Daarna € 0,50 per dag.

Vragen?
Neem contact op met team Handhaving 
van de gemeente via 14 023.

Collecteren en venten 
in Heemstede
- Voor collecteren, venten en 

donateurswerving is altijd een 
vergunning nodig.

-  Collecteren, venten en 
donateurswerving met vergunning 
mag alleen van maandag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur.

-  Per week kan maar 1 instantie 
collecteren.

-  Heeft de collectant/verkoper geen 
vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0800-8844 of 
Bureau Handhaving via 14 023.

Kijk voor het collecterooster op 
heemstede.nl/collecterooster.

Een duurzaam huis 
verkoopt beter

Bijna 80 procent van de 
makelaars in Nederland 
geeft aan dat verduurzaming 

een positief e� ect heeft op de 
verkoopbaarheid én de verkoopprijs van 
woningen. Kopers vinden isolatie en HR++ 
glas het meest belangrijk. Zonnepanelen 
en vloerverwarming volgen daarna. 
Makelaars verwachten dat deze trend de 
komende jaren doorzet. Investeren in het 
verduurzamen van een woning wordt dan 
ook steeds aantrekkelijker.

Kijk voor meer informatie over 
verduurzamen op 
heemstededuurzaam.nl.

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

Vervanging gemeentelijke bomen:
Heemstede is een groene gemeente, 
dat houden wij graag zo. Een aantal 
gemeentelijke bomen worden verwijderd 
in het kader van noodzakelijk onderhoud. 
De intentie is te herplanten op dezelfde 
locatie. Herplant wordt later in het jaar 
bepaald.

Voorbereiding bestemmingsplan:
➜	bouw 15 woningen, Glipperweg en 

Patrijzenlaan

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜	plaatsen dakkapel, Burg. van 

Lennepweg 32

Verleende Omgevingsvergunning: 
➜	plaatsen sanitaire voorziening in het 

vaarseizoen (april t/m oktober), Haven 
van Heemstede

➜	aanleggen vijver + zitterras, 
Glipperweg 9

➜	uitbreiden steiger, M. Bolstraplein 12
➜	vervangen dakkapel, Meer en 

Boslaan 16
➜	plaatsen erker, luifel en wijzigen 

kozijnen, Von Brucken Focklaan 21
➜	vervangen kozijnen, 

Zandvoortselaan 40

Blijf op de hoogte van 
bekendmakingen over 
uw buurt

- Abonneer u op de e-mailservice 
van overheid.nl. U ontvangt 
bekendmakingen en 
kennisgevingen over door u 
geselecteerde onderwerpen.

- Download de app ‘Omgevingsalert 
of ‘Over uw buurt’ om geïnformeerd 
te blijven over bekendmakingen in 
uw buurt. U ontvangt een melding 
op uw mobiel.

- Via heemstede.nl/bekendmakingen 
vindt u de bekendmakingen van de 
gemeente op overheid.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	uitbreiden woonhuis, Heemsteedse 

Dreef 78
➜	plaatsen �etsenberging, 

Beatrixplantsoen 22
➜	verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 6
➜	kappen 2 eiken, Glipperweg 3
➜	uitbreiden woonhuis, Linge 57
➜	plaatsen dakkapel, verhogen 

dak, wijzigen kozijn, plaatsen 
dakopbouw, plaatsen toegangshek en 
�etsenberging, Valkenburgerlaan 4B

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakkapel, Burg. van 

Lennepweg 32
➜	plaatsen dakkapel, Ida Gerhardtlaan 5
➜	plaatsen dakkapel, Judith Leysterlaan 6

Meer informatie: heemstede.nl




