
De commissie- en raadsverga-
deringen worden live uitge-
zonden. Door de verscherpte 

coronamaatregelen kan geen publiek 
aanwezig zijn. Inspraak bij commissie-
vergaderingen vindt ook digitaal plaats. 
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

18 november 2021, 19.30 uur
➜  Commissie voor 

bezwaarschriften 
 bezwaar tegen uitbreiding 

elektrische laadvoorzieningen, 
Adriaen van Ostadeplein

25 november 2021, 20.00 uur
➜  Gemeenteraad

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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Verleng op tijd uw parkeervergunning

Laat het herfstblad liggen in uw tuin

Meedoen met een nieuwe politieke partij aan 
de gemeenteraadsverkiezing maart 2022?

Wilt u in 2022 weer gebruik maken 
van uw parkeervergunning? 
Ga naar parkeren.heemstede.
nl en log in met uw DigiD of 

eHerkenning (voor bedrijven). U kunt 

uw parkeervergunning online verlengen 
en betalen met iDEAL. Uw vergunning 
is dan heel 2022 geldig. Wilt u uw 
parkeervergunning niet meer gebruiken in 
2022 dan hoeft u niets te doen.

Het is volop herfst! En dat is te merken aan de vallende bladeren in de straten, 
tuinen en parken. Wij zetten samen met Meerlanden extra veegrondes in 
om gevaarlijke situaties te voorkomen. Verder staan er op diverse locaties 

bladkorven bij platanen in onze gemeente. Deze boomsoort heeft namelijk grote 
bladeren die langzaam verteren. 

Wanneer weghalen en wanneer laten liggen?
Afgevallen bladeren op het gras en op wintergroene planten kun je het beste weghalen, 
anders komen er gele of kale plekken in. Laat bladeren in de tuin gerust liggen, deze zijn 
nuttig voor plant en dier. Het blad beschermt de planten namelijk tegen vorstschade en 
de grond tegen uitdroging. Verder kunnen veel nuttige dieren zoals wormen, spinnen en 
insecten beschut leven en zich voeden met de blaadjes. 

Wilt u met een nieuwe politieke partij meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezing van 2022? 
Dan kunt u tot en met 20 december 2021 de naam van uw partij laten 
registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Heemstede. 
Lees meer over de procedure en voorwaarden op heemstede.nl/verkiezingen

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.

Gemeentelijke 
activiteiten

25 november - 10 december
➜  Orange the world
Tijdens Orange the world wordt op 
verschillende manieren aandacht 
gevraagd voor geweld tegen vrouwen. 
Op 24 november geeft burgemeester 
Astrid Nienhuis om 19.30 uur het 
startschot. Het gemeentehuis wordt in 
deze periode oranje verlicht.

O�  ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week hebben wij de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd op 
overheid.nl:

Vastgesteld:
➜ Marktverordening Heemstede 2022
➜ Onherroepelijk wijzigingsplan 

Herenweg 129
➜ Notitie Voorkomen van misbruik 
 en oneigenlijk gebruik (M&O) 
 gemeente Heemstede 2021

Verleende evenementenvergunning:
➜ Kerstboomverbranding 12 januari 2022

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijzigen kozijn voorgevel, 
 H.W. Mesdaglaan 35
➜ afwijken van bestemmingsplan: 

Praat mee over de 
lokale democratie in 
Heemstede! 

Na de bijeenkomst in 
september nodigen we 
opnieuw inwoners uit 

om met raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren in gesprek te gaan. 
Dit doen we deze keer digitaal op 1 
december van 19.30 tot 22.00 uur. We 
gaan met elkaar in gesprek over hoe we 
besluiten kunnen nemen. Ook denken 
we na hoe we in de wijk aan de slag 
kunnen met elkaar. Met de input van 
deze avond komen we tot een concrete 
verbeteragenda. Doet u mee? 
Geïnteresseerden kunnen 
zich per e-mail aanmelden via 
lokaledemocratie@heemstede.nl.

Mondkapjesplicht 
gemeentehuis

Sinds 6 november 
2021 gelden landelijke 
aangescherpte 

coronamaatregelen voor publieke 
gebouwen binnen. Het tonen van een 
coronatoegangsbewijs daar niet nodig, 
maar er is wel een mondkapjesplicht. 
Voor de gemeentelijke gebouwen 
is de regel van toepassing in het 
gemeentehuis, het gebouw Plein1 en 
de aula van de begraafplaats. 
Lees op rijksoverheid.nl meer over de 
nu geldende coronamaatregelen.

plaatsen van units en berging, 
 Kerklaan 45
➜ wijzigen voor- en zijgevel woonhuis, 

Strawinskylaan 27

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning:
➜ vergroten van de eerste en 

zolderverdieping, Adriaan van 
Ostadeplein 4A

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen � etsenberging, 
 E. van Slogterenlaan 16
➜ vergroten dakkapel, 
 Glipper Dreef 74

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen � etsenberging, 

Beatrixplantsoen 22
➜ uitbreiden woonhuis en verhogen nok, 

Manpadslaan 2

nu geldende coronamaatregelen.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg




