
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.

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

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 43

Verduurzaam en bespaar met de 
isolatieactie

Klimaatweek Heemstede 2022

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
Hoe komt u met een betaalbare 
warmtepomp bijna van het gas af? Wat 
zijn de stappen, wat levert het op en 
waar moet u op letten? Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

Wilt u geld besparen op uw 
energierekening? Doe mee 
aan de isolatieactie!

Hoe werkt de actie? 
Geselecteerde isolatiebedrijven 
komen gratis en vrijblijvend langs. Zij 
bespreken de mogelijke maatregelen 

met u en maken een aanbod op maat. 
U zit nergens aan vast. De actie loopt 
t/m 31 december 2022. Inschrijven kan 
via isoleermee.nl. 

Webinar woningisolatie 31 oktober, 
1 en 2 november
Wilt u meer weten over isoleren? 
Het Duurzaam Bouwloket geeft 
tijdens een webinar op 31 oktober, 
1 en 2 november 2022 om 19.30 uur 
advies over isolatiemaatregelen, 
materialen en de subsidie- en 
�nancieringsmogelijkheden. U kunt 
vragen stellen via een live chat. 
Inschrijven via isoleermee.nl.

Ga voor meer informatie 
over de actie naar 
heemstededuurzaam.nl/isolatieactie.

Tijdens de Heemsteedse 
Klimaatweek van 31 oktober 
t/m 6 november 2022 
organiseert de gemeente 

Heemstede dagelijkse acties om nog meer 
inwoners, ondernemers en organisaties 
te inspireren zich in te zetten voor een 
beter klimaat. Inwoners kunnen onder 
andere een gratis gft bakje ophalen, 
meedoen met een natuurexcursie in 
het Groenendaalse Bos, een proefrit 
maken met een elektrische auto en een 
duurzaam huis bezoeken tijdens de 
Duurzame Huizenroute. 

Vuurwerkverbod
Het is tijdens de 
jaarwisseling 2022-2023 
verboden om vuurwerk af 
te steken in Heemstede. 

Het vuurwerkverbod geldt niet voor 
vuurwerk uit categorie F1 (zoals 
sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en 
sierfonteintjes). Meer informatie op 
heemstede.nl/vuurwerk.

Campagne 
‘Hey het is oké’ 

Bijna de helft van de 
Nederlanders krijgt ooit 
te maken met psychische 
aandoeningen. Erover praten 

helpt. Daarom besteden we deze maand 
aandacht aan de campagne ‘Hey, het is 
oké’. Op de website heyhetisoke.nl staan 
ervaringsverhalen van anderen en tips om 
het gesprek aan te gaan. 

Uw melding kan het 
verschil maken!

Witwassen en drugshandel 
zijn een bedreiging voor een 
veilige buurt. Wees daarom 
alert. Ziet u een verdachte 

situatie? Bel de politie via 0900 – 8844 
of Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 
0700. Of geef uw melding online door 
via meldmisdaadanoniem.nl.

Bekijk het programma op heemstededuurzaam.nl/klimaatweek

Op zaterdag 12 november 2022 tussen 10.15 uur 
en 12.00 uur komen Sinterklaas en de pieten 
per boot aan in de haven van Heemstede. 
Daarna volgt een optocht naar de winkelstraat. 
Meer informatie over het programma volgt 
binnenkort op de website heemstede.nl/sint. 
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O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ J.M. Gorlach, 16-12-1993, 

Zandvoortselaan 22 B

Verlenen evenementenvergunning:
➜ familiekerstsamenzang, 23 december

2022 van 18.00 tot 20.00 uur
(Stichting Vrienden Kinderboerderij 
Heemstede), kinderboerderij ’t
Molentje in Wandelbos Groenendaal.

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

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

O�ciële bekendmakingen 

De Vrijheidsdreef en de Burgemeester 
van Rappardlaan is, in verband met de 
voorafgaande lampionnenoptocht, op 
23 december 2022 afgesloten van 18.00 
tot uiterlijk 19.30 uur

Verwijdering �etswrakken:
➜ diverse locaties. De buitengewoon

opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben meerdere �etsen 
in onvoldoende rijtechnische staat
aangetro�en. Neem contact op met
handhaving via telefoonnummer
14 023 voor vragen.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136

➜ plaatsen dakkapel, aanbrengen erker en
wijzigen voorgevel, IJssellaan 7

➜ plaatsen zonnepaneel, Koediefslaan 97
➜ verbreden balkon, Valkenburgerplein 22
➜ creëren topgevel, Van Slingelandtlaan 9

Wijziging op eerder verleende 
vergunning: 
➜ constructiewijzigingen, onderhoud

buitengevel stuclaag, onderhoud
buitengevel schilderwerk, schilderen
/ vernieuwen hemelwaterafvoeren,
aanpassen kozijnindeling zuidgevel en
kozijnindeling, Kadijk 29

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vervangen garagedeur, Amer 3

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Binnenweg 134
➜ plaatsen zonnepanelen, Burg. Van

Doornkade 4
➜ plaatsen dakopbouw, Drieherenlaan 6
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 16

Meer informatie: heemstede.nl




