
Met welke bus kunt u naar uw 
familie? En hoe zit dat nou met 
de OV-chipkaart? De deskundige 

OV-ambassadeurs bij het Reisloket 
nemen alle tijd voor u en weten welke 
vragen senioren hebben. Kom langs voor 
antwoord op uw praktische vragen of een 
persoonlijk reisadvies. U kunt ook gratis 
het openbaar vervoer uitproberen.

Het Reisloket is op woensdag 24 
november van 12.30 tot 16.30 uur 
aanwezig bij Albert Heijn Blekersvaartweg 
in Heemstede. Voor het persoonlijk 
Reisadvies zoeken we samen met u op 
welke reizen u met OV kunt maken. Ook 
kunnen we helpen met installeren van 
een reisplanner op uw smartphone. En 

u komt te weten hoe voordelig de bus 
anno nu is: er zijn meerdere aantrekkelijke 
voordelen voor senioren. Bij het Reisloket 
kunnen senioren gratis een probeerkaart 
afhalen, waarmee u een dag lang in alle 
bussen van Connexxion in Noord-Holland 
kunt reizen. Leuk voor een dagje uit! 

De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Inspraak bij 

commissievergaderingen vindt ook 
digitaal plaats. Insprekers kunnen 
zich van te voren aanmelden via
gri�e@heemstede.nl of 
tel. 023 - 548 56 46.

16 november 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Presentatie Lokaal Preventieakkoord 

2022-2024 Samen Gewoon Gezond!
• Verordening kinderopvang 

op sociaal-medische indicatie 
Heemstede 2022

• Ontwikkelingen sociaal domein 
inclusief Paswerk

17 november 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Transitievisie Warmte
• Programma water Bloemendaal en 

Heemstede 2022-2026
• Strategie en agenda 

Klimaatadaptatie 2022-2026
• Controleprotocol 

accountantscontrole jaarrekening 
2021

• De�nitieve samenwerkingsafspraken 
MRA

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
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Sfeervol verlichte begraafplaats met 
muziek tijdens Heemstede Herdenkt

Op woensdag 17 november 2021 
is het Heemstede Herdenkt. Op 
deze bijzondere avond worden 

overleden dierbaren herdacht op een 
prachtig verlichte begraafplaats met live 
muziek.

Wanneer: 17 november 2021, 
  18.00-21.00 uur
Waar: Begraafplaats Herfstlaan

Heemstede Herdenkt verloopt volgens de 
richtlijnen van het RIVM. De begraafplaats 
wordt gezien als doorstroomlocatie. 

Hierdoor zijn geen zitplaatsen aanwezig 
en blijft de aula gesloten. Kijk voor meer 
informatie op begraafplaatsheemstede.nl.

Gemeentelijke 
activiteiten

Heemstede App 
Buurtpreventie

Reisloket voor senioren in Heemstede

Tijdens donkere dagen is het 
belangrijk extra alert te zijn 
in uw buurt op mogelijke 

criminele activiteiten. De Heemstede App 
Buurtpreventie levert hier met ruim 3000 
deelnemers een belangrijke bijdrage aan. 

Meld u aan!
U kunt zich eenvoudig aanmelden 
voor de preventiegroep in uw wijk 
via heemstedeapp.nl. Na aanmelding 
wordt u toegevoegd aan de WhatsApp 
preventiegroep van deze wijk. 

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

Nieuwe regeling:
➜ Aanwijzing gri�er
➜ Regiovisie jeugdhulp IJmond en 

Zuid-Kennemerland

Verwijdering �etswrakken: 
➜ diverse locaties Heemstede

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen houten overkapping met 

berging, Jan van Gentlaan 2
➜ uitbreiden woonhuis, Glipper Dreef 90

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen metselpenant voorgevel, 

Koediefslaan 37

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, Borneostraat 20 

en 22
➜ plaatsen dakkapel, E. van Slogterenlaan 16
➜ plaatsen dakkapel, Ida Gerhardtlaan 5

Ingetrokken verleende 
omgevingsvergunning:
➜ afwijken van bestemmingsplan verhuur 

elektrische boten en 8 ligplaatsen in de 
Haven, Van den Eijndekade

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.

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: 
Stichting het Gehandicapte Kind

Kijk voor het collecterooster op 
heemstede.nl/collecterooster.

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.

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

1 december
➜ Vervolgbijeenkomst 

Quick Scan
Hoe zijn de actiepunten uit de Quick 
Scan voor de korte termijn opgepakt? 
En wat zijn de actiepunten voor de 
langere termijn? Dit bespreken we 
graag met u. Opgeven kan via 
lokaledemocratie@heemstede.nl. 
Meer informatie: 
heemstede.nl/lokaledemocratie.




