
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.

20 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

27 oktober 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad 
• Afscheid raadslid
• Beëdiging raadslid
• Uitvoeringsprogramma 

coalitieakkoord inclusief veiligheid 
2023-2026

• Wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening Heemstede met 
vuurwerkverbod

• Zienswijze meerjarenbegroting MRA 
2021-2024

• Regionale samenwerking
• Lijst ingekomen stukken 

raadsvergadering 27 oktober 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
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ Dollé, 08-02-1989, Wilhelminaplein 6

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ nieuwbouw detailhandel en 6 

appartementen, Kerklaan 113B
➜ interne constructieve wijziging, Prof. 

Asserlaan 23
➜ kappen drie bomen, Van Merlenlaan 38
➜ plaatsen en vergroten dakkapellen, 

Johan Wagenaarlaan 52

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ plaatsen hekwerk, Heemsteedse

 Dreef 223

Verleende omgevingsvergunning:
➜ gewijzigde uitvoering van een eerder 

verleende vergunning, 
Binnenweg 183-185

➜ bouwkundige splitsing, 
Koediefslaan 119, 121, 121A

➜ plaatsen dakkapel, Meindert 
Hobbemastraat 35

➜ kappen eikenboom, Van Merlenlaan 6
➜ kappen drie bomen, Van Merlenlaan 38
➜ plaatsen dakkapel, Bernard Zweerslaan 34

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ herstel stormschade topgevel en dak, 

Herman Heijermanslaan 14

Samen herdenken tijdens 
Lichtjesavond op 16 november 

Verduurzaming van uw VvE-complex

De Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan organiseert dit jaar de 10e 
editie van Lichtjesavond Heemstede Herdenkt op woensdag 16 november 
2022. Tijdens Lichtjesavond kunt u samen met familie of vrienden de laatste 

rustplaats van uw overleden dierbare bezoeken en een kaars branden. Alle paden zijn 
sfeervol verlicht met fakkels en waxinelichtjes. Verspreid over de begraafplaats is er 
live muziek en bij de gerenoveerde Van Vollenhoven kapel staat een dichter. 
Ook bieden we u een warm drankje aan.

Programma
18.00 uur Ontvangst met warme drank
Vanaf 18.00 uur Live muziek:

• Michiel Hoogendijk bij de steiger
• Botman & Van Vleuten bij de dennenappels
• Basic Matters bij het kampvuur
• Dichter Marten Janse bij grafkapel
• Amanda Muller en Sander Veeken in de aula

19.00 uur In de aula: Welkomstwoord van wethouder Eveline Stam, 
overdenkingsrede van ds. Pieter Terpstra en aansluitend muziek

21.00 uur Einde Lichtjesavond Heemstede Herdenkt

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. 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Gemeentelijke 
activiteiten

26 oktober 2022, 19.30 - 21.00 uur
➜ 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.

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.

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.

10 november 2022
➜ Dag van de Mantelzorg
Het college van burgemeester en 
wethouders bedankt op deze dag 
graag alle mantelzorgers in Heemstede. 
Bent u mantelzorger? U bent van harte 
uitgenodigd. Meer info: 
heemstede.nl/actueel/uitnodiging-dag-
van-de-mantelzorg-10-november

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

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

Doe mee met de Duurzame Huizenroute! 
Op zaterdag 29 oktober en 
5 november doen inwoners 
van Heemstede en omstreken 

weer mee aan de 10e editie van de 
Duurzame Huizen Route: hét moment 
om anderen te inspireren of uzelf te laten 
inspireren.

Bent u op zoek naar inspiratie?
Jaarlijks stellen huiseigenaren hun 
duurzame woning open voor bezoekers. 
Ook een aantal woningbezitters in 
en rondom Heemstede. Zij vertellen 
met veel enthousiasme over het 
energiezuinig maken van hun woning. Ze 
geven een rondleiding, delen ervaringen 
en beantwoorden uw vragen. 

Kijk op de website 
duurzamehuizenroute.nl/bezoek-een-huis 
welke huizen u kunt bezoeken. Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor een bezoek.




