
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.

15 november 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving 
• (Semi)permanente huisvesting 

vluchtelingen en statushouders
• Plan van aanpak energiearmoede
• Ontwikkelingen Sociaal Domein incl. 

Spaarne Werkt
• Regionale samenwerking
• Voortgang opvangplekken 

vluchtelingen en statushouders

16 november 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Najaarsnota 2023
• Controleprotocol accountants-

controle jaarrekening 2022
• Normenkader 2022 voor de controle 

van de jaarrekening 2022
• Ontwerp Nota bodembeheer, 

deelnemende gemeente 
Omgevingsdienst IJmond

17 november 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Ontwerp-omgevingsvergunning 

en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen twee standplaatsen 
tijdelijke horeca parallelweg 
Heemsteedse Dreef

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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Gemeentelijke 
activiteiten

23 november 2022, 19.30 - 21.30 uur 
➜ Vrijwilligersfeest
De gemeente Heemstede geeft elk 
jaar een feest voor alle Heemsteedse 
vrijwilligers als blijk van waardering. 
Vrijwilligers, verenigingen en 
organisaties die met vrijwilligers 
werken zijn van harte welkom bij deze 
feestelijke bijeenkomst met muziek, 
lekkere hapjes en drankjes. 
Locatie: raadhuis (burgerzaal)

1 december 2022, 19.30 - 21.00 uur
➜ Informatieavond: 
zonnepanelen gewoon doen
Waarom is de aanschaf van 
zonnepanelen aantrekkelijk, wat 
leveren ze op en waar moet u op 
letten. Wilt u bij deze avond aanwezig 
zijn? Meld u aan via 
heemsteedsduurzamer.nl/
#informatieavonden. 
Locatie: raadhuis.

Publieksbalie gesloten 
op 30 november

Op woensdag 30 november 
2022 vanaf 12.00 uur is 
het niet mogelijk aan 

de publieksbalie een afspraak te 
maken. De balies zijn dan gesloten 
vanwege een test van het systeem. 
Ook het uitreiken en aanvragen van 
documenten is niet mogelijk. Online 
aanvragen kunnen niet ingediend 
worden. Telefonisch zijn wij wel 
bereikbaar. Bel hiervoor naar 14 023. 

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verlenen evenementenvergunning:
➜ intocht Sinterklaas op 12 november 

2022 van 10.00 tot 14.00 uur
De parallelweg van de Heemsteedse 
Dreef (tussen Van den Eijndekade en 
Havenstraat) is afgesloten van 
9.00 - 14.00 uur, de Van den 
Eijndekade (tussen Industrieweg en 
Heemsteedse Dreef) is afgesloten van 
10.00 - 13.00 uur en de Raadhuisstraat 
en Binnenweg (tussen Postlaan en 
Koediefslaan) zijn afgesloten tussen 
12.00 - 14.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen beschoeiing, 

Franz Lehárlaan 69
➜ plaatsen toegangspoort, 

Heemsteedse Dreef 124
➜ plaatsen berging, Overboslaan 3

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

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

O�ciële bekendmakingen 

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. Vanwege 
de optocht is de winkelstraat Raadhuisstraat/
Binnenweg tussen 12.00 en 14.00 uur afgesloten 
voor verkeer. 

Bekijk het programma op 
heemstede.nl/sint

Wilhelminaplein 12, 
bekend als AmstelArt 
en daarvoor als de 

‘Winkel van Sientje’, is één 
van de oudste panden van 
Heemstede. Op dit moment 
wordt het gerestaureerd door 
Stadsherstel Amsterdam. De 
afgelopen periode is hard 
gewerkt aan het gemeentelijk 
monument in de oude kern 
van Heemstede, waar twee 
woningen en een bedrijfsruimte 
worden gerealiseerd. Hierbij zijn duurzaamheidsmaatregelen genomen en zijn historische 
elementen, waar mogelijk, terug in het zicht gebracht. Stadsherstel nodigt u uit voor 
een open huis op 16 november tussen 15.30 - 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Meer 
informatie op stadsherstel.nl/nieuws/open-huis-het-dubbeld-ancker-in-heemstede.

Open huis ‘Het Dubbeld Ancker’

In de landelijke Week van 
Respect staat Heemstede 
stil bij respect voor mens, 
plant en dier. Tot en met 13 

november zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd om dit uit te dragen. U 
bent van harte uitgenodigd! 

Donderdag 10 november: 
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 op 
heemstede.nl/actueel/uitnodiging-dag-
van-de-mantelzorg-10-november.

Vrijdag 11 november, 15.00-18.00 uur: 
Opening Roze Kunstlijn
Wethouder Sam Meerho� opent o�cieel 
de tentoonstelling en er zijn muzikale 
optredens van Alexander van der Doorn 
en Astrid Nijgh. Kom ook langs! Locatie: 
raadhuis (burgerzaal).

Zondag 13 november, 13.00-17.00 uur: 
365 Cleanup Tour bij Plein1
Daan Strang doet in 2022 met zijn 365 
Cleanup Tour elke dag een ‘cleanup’. 
En op 13 november komt hij langs in 
Heemstede! Na een lezing over de invloed 
van zwerfafval neemt Daan u graag mee 
de straat op om zelf de handen uit de 
mouwen te steken.

Het is de Week van 
Respect

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vernieuwen/herstellen vlonder, 

Coby Riemersmalaan 21
➜ creëren topgevel, Van Slingelandtlaan 9
➜ vergroten dakkapel, Wilhelminaplein 21

Verleende omgevingsvergunning:
➜ installeren 18 zonnepanelen, 

Hageveld 5
➜ ontwikkeling woonzorgcomplex 

Thagaste, Glipper Dreef 199B

O�ciële bekendmakingen




