
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.

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

accountantscontrole 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

17 november 2022, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

Bezwaarschriften

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

16 november 2022, 18.00 – 21.00 uur
➜ Heemstede Herdenkt
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. Locatie: 
Algemene begraafplaats, Herfstlaan

23 november 2022, 19.30 - 21.30 uur 
➜ Vrijwilligersfeest
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 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 bekend-
makingen gepubliceerd:

Nieuwe regelingen:
➜ Gladheidsbestrijdingsplan Heemstede 

2022-2023
➜ Mandaat-, volmacht- en machtigingsbe-

sluit doelgroepenvervoer Zuid Kennemer-
land-Haarlemmermeer-IJmond

➜ Regeling Huishoudelijke Ondersteuning 
Mantelzorgers Heemstede 2023

➜ Besluit wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening Heemstede 2022 - 1 (publi-
catienummer 2022-489933) vastgesteld. 
Met dit wijzigingsbesluit is een vuurwerk-
verbod tijdens de jaarwisseling van kracht

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ bouw trafostation, Cruquiusweg 45
➜ bouw transportgemaal, Cruquiusweg 45
➜ uitbreiden garage, Frederik van 

Eedenplein 36 en 38
➜ plaatsen dakkapel en vergroten dakkapel, 

Frederik van Eedenplein 36
➜ interne constructieve wijziging, 

Hendrik de Keyserlaan 4
➜ plaatsen stalen hekwerk/poort, 

Heemsteedse Dreef 126
➜ plaatsen tijdelijk stretchdoek/tent (8 

maanden) uitvaartdienst, Herfstlaan 3
➜ kappen Taxus en Pinus Nigra, 

Johan de Wittlaan 1

Vorige week namen 
wethouder Arianne de Wit en 
beleidsmedewerker Arthur 
Schaafsma de �nalistenprijs 

voor de Meest Hondvriendelijke Gemeente 
van Nederland in ontvangst. Deze prijs 
is een nieuw initiatief van de Koninklijke 
Hondenbescherming en de Raad van 
Beheer.
De prijs werd uitgereikt door Daphne 
Groenendijk, directrice Koninklijke 
Hondenbescherming. In het rapport loofde 
de jury de gemeente Heemstede om de 
gratis poepzakjes en de aanwezigheid 
van een goede hondenschool. Ook is er 
in Heemstede geen hondenbelasting. We 
hebben ook een aantal verbeterpunten 
gekregen waarmee we aan de slag gaan. 

Heemstede ontvangt �nalistenprijs 
voor Meest Hondvriendelijke Gemeente 

Wilt u in 2023 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 2023 geldig. Wilt u uw 
parkeervergunning niet meer gebruiken in 
2023? Dan hoeft u niets te doen.

Tot en met 23 december 2022 is 
er elke woensdag en vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur een cadeau- 
en kletsmarkt op Plein1. 

Speciaal voor inwoners met een kleine 
beurs en voor Oekraïense vluchtelingen. 
Op deze markt kunnen gedoneerde 
cadeautjes gratis opgehaald worden. 
Er is een inpaktafel met Sinterklaas en 
kerst inpakpapier. Zo maken we de 
feestmaanden voor iedereen bijzonder! 
Er is voor ieder wat wils. Dus kom langs!

Doneer en help mee
Heeft u thuis nog leuke of mooie 
spullen liggen, gebruikt of nieuw? Doet 
u er zelf niets mee? Doneer het aan de 
cadeaumarkt en maak er iemand blij mee. 
Alvast hartelijk bedankt. 

Deze winkel is een initiatief van de 
organisaties in Plein1: Kennemerhart 
OpPeppers, WIJ Heemstede, Roads, 
de Bibliotheek Zuid Kennemerland en 
Binnenste Buiten.

Inwoners met een laag 
inkomen in Heemstede kunnen 
gratis 5 corona-zelftests 
ophalen bij het gemeentehuis. 

Wilt u weten of u recht heeft op de gratis 
zelftest of wanneer u hiervoor langs kunt 
komen? Kijk voor meer informatie op 
iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/zelftests-
voor-inwoners-met-een-laag-inkomen.

Verleng op tijd uw 
parkeervergunning 

Cadeau- en kletsmarkt 
op Plein1 

Gratis zelftests voor 
inwoners met een laag 
inkomen

➜ vergroten dakkapellen, 
Johan Wagenaarlaan 19

➜ interne constructieve wijziging, 
Julianalaan 17

➜ vervangen dakkapel, Rijnlaan 6
➜ plaatsen dakkapel, Van Slingelandtlaan 26
➜ aanbouw tussen woning en bergruimte, 

Zernikelaan 13

Aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld:
➜ vervangen dakkapellen, 

Lanckhorstlaan 115

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ aanbouw tussen woning en bergruimte, 

Zernikelaan 13

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ aanbouw tussen woning en bergruimte, 

Zernikelaan 13

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vervangen en vergroten dakkapellen, 

Camplaan 16A
➜ vernieuwen/herstellen vlonder/steiger, 

Coby Riemersmalaan 21
➜ vervangen uitbouw, verhogen trappen-

huis, vergroten dakkapel en gevel-
wijzigingen, Heemsteedse Dreef 243

➜ vergroten zolderverdieping, 
Herenweg 191-193

➜ vergroten dakkapellen, 
Johan Wagenaarlaan 19

O�ciële 
bekendmakingen

De gemeentes Dronten en Teylingen waren 
de andere twee �nalisten. Gemeente 
Teylingen kwam uiteindelijk als beste uit de 
bus. Gefeliciteerd!




