
De verhuiscoach 
in Heemstede
In Heemstede is de regeling Ouder 
worden & Prettig wonen (OW&PW) 
waarbij senioren voorrang krijgen op 
een gelijkvloerse sociale huurwoning. 
Ook kunnen inwoners onder bepaalde 
voorwaarden gebruik maken van een 
verhuiscoach.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
wijheemstede.nl en zoek op 
‘verhuiscoach’. Hier staan alle 
voorwaarden. Ook kunt u contact 
opnemen met Muriel Liket van WIJ 
Heemstede via (023) 528 8510 of 
mliket@wijheemstede.nl.

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.

4 november 2021, 20.00 uur
➜  Begrotingsraad
• Algemene beschouwingen

5 november 2021, 12.00 uur
➜  Begrotingsraad
• Aftrap raad – amendementen en 

moties
• Afrondend debat over begroting
• Besluitvorming

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

U I T N O D I G I N G

In gesprek met de burgemeester
In het begin van mijn ambtsperiode bestond een spreekuur voor de 
burgemeester in het raadhuis. Maar ik kom ook graag zelf naar inwoners toe 
om echt in gesprek te gaan en daarom ben ik gestopt met dit spreekuur. 
Omdat overlast een regelmatig terugkerend onderwerp was, is gelijktijdig 
een overlastspreekuur ingericht, waarbij medewerkers van de gemeente en 
partnerorganisaties meedenken, ook over een oplossing.

De afgelopen jaren heb ik veel locaties bezocht en gesproken met inwoners 
en ondernemers. Nieuw met ingang van november is ‘het gesprek met de 
burgemeester’. Twee keer per maand, één keer overdag en één keer ’s avonds, 
ontvang ik graag inwoners voor een kort gesprek in het raadhuis. Speelt er iets 
in de wijk, heeft u een idee of suggestie, maakt u zich zorgen over iets in uw 
gemeente? Ik hoor het graag van u. 

Natuurlijk kunt u nog altijd via de diverse kanalen contact opnemen met 
de ambtenaren van de gemeente, een afspraak maken met een van de 
wethouders over onderwerpen binnen hun portefeuille of inspreken 
bij de commissievergadering van de raad. Zaken waarover bezwaar- en 
beroepsprocedures lopen, kunnen niet besproken worden omdat het college 
of de raad daarover nog een beslissing moeten nemen.

Ik nodig ik u van harte uit voor ‘het gesprek met de burgemeester’ en 
hoor graag uw verhaal. U kunt hiervoor een afspraak maken via het 
bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@heemstede.nl of telefoon 
023 - 548 58 51. U bent van harte welkom, de ko�  e staat klaar!

Natuurlijk blijft het ook mogelijk mij uit te nodigen op 
locatie. Ik kom graag langs.

Met vriendelijke groet,

Astrid Nienhuis,
Burgemeester van Heemstede

Gemeentelijke 
activiteiten

2 november 2021 t/m 7 januari 2022
➜  Roze kunstlijn
Ruim 30 kunstenaars uit Heemstede, 
Haarlem en binnen- en buitenland tonen 
hun werk in de Burgerzaal en publiekshal 
van het raadhuis. Maandag t/m vrijdag 
van 9.00-17.00 uur (gratis toegang). 
Rondleiding met informatie 
via dierozekunstlijn@gmail.com.

4 november, 14.00 - 15.00 uur
➜  Overlastspreekuur
Spreekuur burenoverlast. Meer informatie 
op meerwaarde.nl. Locatie: 
Pleinzaal, raadhuis Heemstede

5 november, 13.00 - 18.00 uur
➜  Duurzaam Bouwloket 
Stel al uw vragen over energie besparen in 
uw woning. Locatie: Jan van Goyenstraat.

9 november, 19.00 - 21.00 uur
➜  Regenboogborrel
LHBTI-borrel bij Loco Co� ee 
(Julianalaan 6)

13 november, 10.45 - 13.15 uur
➜  Intocht Sinterklaas
Feestelijke ontvangst van de Sint bij 
’t Molentje aan de Herfstlaan. 
Programma: heemstede.nl/sint.

17 november, 18.00 - 21.00 uur
➜  Heemstede Herdenkt
Herdenking overleden dierbaren op een 
prachtig verlichte begraafplaats. 
Locatie: Begraafplaats Herfstlaan.

Groen licht voor Week 
van de Pleegzorg

Raadhuis, Plein1 en Molentje 
kleuren groen
Van 3 tot en met 10 november 
kleuren het raadhuis, Plein1 en 

het Molentje van Groenendaal groen. 
Het is dan Week van de Pleegzorg, 
waarin aandacht wordt gevraagd voor 
pleegzorg en het tekort aan pleegouders. 
Naast de groene verlichting is er ook 
een postercampagne in de regio en gaat 
wethouder Sjaak Struijf in de actieweek op 
bezoek bij een Heemsteeds pleeggezin.

Ontdek wat u voor een kind kan 
betekenen
Ook in onze regio zijn meer 
pleegouders nodig. Op 16 november 
organiseren daarom verschillende 
aanbieders van jeugdhulp een online 
informatiebijeenkomst over pleegzorg. 
Voor meer informatie en aanmelden zie: 
openjewereld.nu/regio/noord-holland.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Vrijwilligersprijs 
Heemstede 2021

De afgelopen tijd is 
veel gevraagd van 
vrijwilligersorganisaties en 
hun besturen. Met de prijs 

‘Improviserend bestuur van het jaar’ wordt 
aandacht gegeven aan al het werk dat 
besturen verrichten. De prijsuitreiking 
vindt plaats op zaterdag 27 november 
2021.

Nomineer een vrijwilligersbestuur 
Stuur hiervoor een korte motivatie naar 
jvanduin@wijheemstede.nl. Dit kan tot 
maandag 15 november 2021. Het gaat om 
vrijwilligerswerk in Heemstede.

Meer informatie
Met vragen kunt u terecht bij José van 
Duin (Vrijwilligerspunt Heemstede) via 
jvanduin@wijheemstede.nl.

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

Nieuwe regeling:
➜ Nota verbonden partijen 

Heemstede 2021

Uitschrijving Basisregistratie Personen:
➜ S. Houweling, geboren 22-11-1967, 

Raadhuisstraat 31A

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 10
➜ constructieve wijzigingen, Hugo de 

Grootlaan 2

Verleende omgevingsvergunning:
➜ kappen 2 lindes, Camplaan 20
➜ kappen 2 eiken, Glipperweg 3
➜ plaatsen dakkapel, Charlotte van 

Pallandtlaan 27
➜ plaatsen � etsenoverkapping, 

Van Slingelandtlaan 13

➜ verlengen vlonder, Chr. Bruningslaan 6, 
8 en 10

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ realiseren van een brug 

over de Blekersvaart voor 
verbouwingswerkzaamheden, winkel 
en appartementen, aanleggen uitweg/
inrit, Blekersvaartweg ter hoogte van 
Binnenweg 183-185

Blijf op de hoogte van 
bekendmakingen over 
uw buurt
-  Abonneer u op de e-mailservice van 

overheid.nl. U ontvangt bekend-
makingen 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.

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. Na zijn aankomst gaat hij naar 

het raadhuis. Sinterklaas is zich tijdens zijn bezoek bewust van de geldende corona-
maatregelen in Nederland. Dit betekent dat Sint en zijn Pieten zo veel mogelijk in 
beweging zijn en er niet lang op één plek wordt stilgestaan. De aankomst bij het raad-
huis duurt maar kort. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van de intocht, kunnen 
kinderen het beste bij het Molentje aansluiten en meelopen naar het raadhuis. 

Uiteraard geldt: de intocht vindt plaats mits de coronaregels dat op dat moment 
toelaten. Ga voor meer informatie en het programma naar heemstede.nl/sint. 
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