
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.

28 oktober 2021, 10.00 uur
➜ Welstandscommissie

28 oktober 2021, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Wegcategoriseringsplan 

Heemstede 2021
• Najaarsnota 2021
• Toekomstvisie Weekmarkt 

Heemstede en Marktverordening 
Heemstede 2022

4 november 2021, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften
• behandeling bezwaren tegen 

Vomar supermarkt Binnenweg

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

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Week van de pleegzorg

Huis verduurzamen: waar begint u?

Van 3 tot en met 10 november is 
het de Week van de Pleegzorg. 
Voor meer dan 23.000 kinderen 

in Nederland is een veilig en stabiel thuis 
niet vanzelfsprekend. Help een kind zo 
thuis mogelijk op te groeien. 

Gebouwen kleuren groen
Om aandacht te vragen voor pleegzorg en 
het tekort aan pleegouders zijn deze week 
het raadhuis, Plein1 en het Molentje in 
Groenendaal groen verlicht.

30 oktober en 6 november
➜ Duurzame Huizenroute
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.

4 november, 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: Pleinzaal, Raadhuis Heemstede

5 november, 13.00-18.00 uur
➜ Duurzaam Bouwloket op 

locatie
Stel al uw vragen over energie besparen 
in uw woning. Locatie: Jan van 
Goyenstraat.

13 november, 10.45-13.15 uur
➜ Intocht Sinterklaas
Feestelijke ontvangst van de Sint bij het 
Molentje aan de Herfstlaan. Complete 
programma: heemstede.nl/sint.

17 november, 18.00-21.00 uur
➜ Heemstede Herdenkt
Op deze bijzondere avond worden 
overleden dierbaren herdacht op een 
prachtig verlichte begraafplaats. Locatie: 
Begraafplaats Herfstlaan.

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 

Benieuwd wat u kunt doen? 
Kijk op openjewereld.nu.

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.

Volgende week collecteert: 
Diabetes Fonds
Kijk voor het collecterooster op 
heemstede.nl/collecterooster.

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

Vervanging gemeentelijke boom:
➜ 1 es ter hoogte van 

Van Slingelandtlaan 11

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen condensor op dak,

Bronsteeweg 2
➜ wijzigen gevel, Bronsteeweg 2
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 8
➜ plaatsen bouwborden glasvezelproject, 

diverse locaties
➜ plaatsen dakkapel, 

Dr. Schaepmanlaan 8
➜ vergroten dakkapel, Glipper Dreef 74
➜ plaatsen �etsenoverkapping, Van 

Slingelandtlaan 13

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapellen, 

Beethovenlaan 23

Verleende omgevingsvergunning:
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 4
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 12
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 22
➜ plaatsen kap op garage, 

Cruquiusweg 118
➜ uitbreiden woonhuis, Franz 

Lehárlaan 15
➜ constructieve wijzigingen, Hendrik 

Peeperkornstraat 27
➜ plaatsen dakkapel, Prinsessenhof 25

Krijg antwoord op al uw vragen 
op de Huis & Energie beurs 
in de Expo Haarlemmermeer 

van 12 tot en met 14 november. Dit is de 
grootste beurs voor duurzame energie en 
duurzaam wonen. Met de kortingscode 
HEEMSTEDE ontvangen Heemstedenaren 
€5 korting op de entree. Bestel uw ticket 
via huisenenergie.nl.

Sinterklaasintocht 
Heemstede

Op 13 november 2021 vindt de 
intocht plaats van Sinterklaas en 
zijn pieten in Heemstede. De Sint 
komt om 11.30 uur per boot aan 

ter hoogte van het Molentje van Groenendaal 
aan de Herfstlaan. Sinterklaas is zich tijdens 
zijn bezoek bewust van de geldende 
coronamaatregelen in Nederland. 

Ga voor meer informatie en het programma 
naar heemstede.nl/sint. 




