
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.

3 november 2022, 19.00 uur
➜ Gemeenteraad 
• Programma begroting 2023 en 

meerjarenbegroting 2024-2026
• Eerste begrotingswijziging 2023

3 november 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften 
• Bezwaar tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor het 
splitsen/verbouwen van een woning 
aan de Camplaan 4

4 november 2022, 13.00 uur
➜ Gemeenteraad 
• Vervolg raadsvergadering 3 

november 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
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Gebouwen in 
Heemstede 
groen verlicht 

Gemeentelijke 
activiteiten

31 oktober tot en met 
6 november 2022 
➜ Klimaatweek 

Heemstede 2022
Tijdens de Heemsteedse Klimaatweek 
van organiseert gemeente Heemstede 
dagelijkse acties om nog meer 
inwoners, ondernemers en organisaties 
te inspireren zich in te zetten voor een 
beter klimaat. Bekijk het programma op 
heemstededuurzaam.nl/klimaatweek.

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: 

Warmtepomp vanaf 2026 
verplicht?

De zes stappen naar een warmtepomp 
en inzicht in wat een warmtepomp 
oplevert. 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.

12 november 2022, 10.15 - 12.00 uur
➜ Sinterklaasintocht 

Heemstede
Op zaterdag 12 november 2022 komen 
Sinterklaas en de pieten per boot 
aan in de haven van Heemstede. Hier 
worden ze feestelijk welkom geheten 
door burgemeester Astrid Nienhuis. 
Daarna volgt een optocht naar de 
winkelstraat. Ga voor het programma 
naar heemstede.nl/sint.

Van 2 tot en met 9 november 
2022 is het de Week van de 
Pleegzorg. Tijdens deze week 
zijn het raadhuis, Plein1 en 
’t Molentje groen verlicht. 

Met deze actieweek wil Jeugdzorg 
Nederland aandacht vestigen op 
pleegzorg, en het tekort aan pleegouders. 
Ga voor meer informatie naar 
pleegzorg.nl/week-van-de-pleegzorg.

Samen herdenken tijdens 
Lichtjesavond op 16 november 

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. Verspreid over de begraafplaats is er live muziek en bij de gerestaureerde 
Van Vollenhoven kapel staat een dichter.

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

Het herstel van de Kwakelbrug 
duurt langer dan verwacht 
doordat de levering van 

microchips voor de motoren vertraging 
oplopen. Heemstede plaatst in de eerste 
week van november een tijdelijke brug. 
Dit is na het vaarseizoen. Deze brug kan 
niet voor de scheepvaart open. Boten 
hoger dan 2.10 kunnen de brug tijdelijk 
niet passeren. De boot van Sinterklaas 
kan tijdens de intocht op 12 november 
wel passeren. De verwachting is dat de 
Kwakelbrug in december teruggeplaatst 
kan worden.

Tijdelijke brug in plaats 
van de Kwakelbrug

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verlenen evenementenvergunning:
➜ Sint op het dak op 20 november 

2022 van 17.00 tot 18.30 uur 
(Winkeliersvereniging Jan van Goyen). 
De Jan va Goyenstraat is op 20 november 
2022 afgesloten van 16.30 tot 18.30 uur. 
Aan de westzijde vindt de afsluiting 
plaats op het J.M. Molenaerplein, na 
de Lucas van Leijdenlaan. Het verkeer 
vanaf het J.M. Molenaerplein linksaf 
naar de Pieter Aertzlaan en vanaf de 
Lucas van Leijdenlaan rechtsaf naar de 
Pieter Aertzlaan blijft mogelijk. Aan de 
oostzijde vindt de afsluiting plaats ter 
hoogte van het Van Ostadeplein. Pieter 

de Hooghstraat blijft bereikbaar. Ook 
de Willem van de Veldekade, de J.C. van 
Oostzanenlaan en de Jeroen Boschlaan 
blijven bereikbaar. 

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ K.l. Guneshka, 25-09-1995, 

Herenweg 101 A 17
➜ N. Sökeli Kocabas, 02-09-1968, 

Meerweg 5
➜ S. Janssen, 30-09-1991, Jo Vincentlaan 10
➜ R.A. den Besten, 01-03-1984, 

Schollevaarlaan 5

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ verlengen uitbouw, Drieherenlaan 32
➜ isoleren dak en dakkapel, vervangen 

dakpannen en plaatsen dakkapellen 
(vergunningsvrij), Glipperweg 58

➜ plaatsen urnenmuur en grafkelder, 
begraafplaats Herfstlaan 3

➜ uitbreiden woonhuis, plaatsen 
dakopbouw en plaatsen, 
Drieherenlaan 34

Verleende omgevingsvergunning:
➜ groepsruimte wijzigen in 2 woningen en 

nieuwe entree, Duin en Vaart 1 t/m 17
➜ aansluiten middenspanningsnet, 

boren mantelbuizen en trekken 
middenspanningskabels, Hageveld 15

➜ plaatsen dakkapel, Johannes 
Verhulstlaan 19

➜ plaatsen dakkapel en dakkapel 
vergroten, Johan Wagenaarlaan 52

➜ uitbreiden verdiepingslaag, Jan van den 
Bergstraat 14

➜ gevelwijziging, Prinsessenhof 19
➜ verbouwen/uitbreiden woonhuis en 

splitsen in 2 woningen, Raadhuisstraat 83
➜ plaatsen vlaggenmasten, 

Sportparklaan 8
➜ plaatsen dakopbouw, van ‘t Ho�aan 21




