
De commissie- en raads¬ver-
gaderingen 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

25 november 2021, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Begrotingswijziging 

Omgevingsdienst IJmond 2022
• Samenwerkingsafspraken MRA
• Verordening kinderopvang 

op sociaal-medische indicatie 
Heemstede 2022

• Transitievisie Warmte Heemstede
• Programma water Bloemendaal en 

Heemstede 2022-2026
• Strategie en agenda 

Klimaatadaptatie 2022-2026
• Controleprotocol 

accountantscontrole jaarrekening 
2021

• Verklaring van geen bedenkingen 
Herenboerderij

• Ophe�en van de op het advies 
‘Gemeente Heemstede/Advies grens 
bebouwde kom’ van onze externe 
jurist opgelegde geheimhouding

2 december 2021, 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
 gemeente heemstede
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Gemeente, omgevingsdienst en 
politie controleren garageboxen

Denk mee over extra opvang statushouders

Word geen geldezel! 

Orange the world 2021 

De gemeente Heemstede, 
Omgevingsdienst IJmond en 
Politie hebben donderdag 
18 november acht garageboxen 

aan de Cruquiusweg gecontroleerd 
op basis van milieuwetgeving en het 

bestemmingsplan. De huurders hadden 
alles op orde en er zijn geen misstanden 
aangetro�en. De verschillende diensten 
zullen de komende tijd vaker de 
samenwerking zoeken om dergelijke 
controles uit te voeren.

Heemstede onderzoekt een aantal locaties waar zij 15 
tot 20 extra statushouders tijdelijk kan huisvesten. 

Denkt u met ons mee?
Op donderdag 2 december van 19.30-21.00 uur organiseert 
gemeente Heemstede een online ideeën bijeenkomst waar 
inwoners ideeën of suggesties voor opvang en ondersteuning 
van statushouders kunnen delen met burgemeester Astrid 
Nienhuis, wethouder Annelies van der Have en medewerkers van de gemeente. 
Aanmelden kan via wijmakenheemstede.nl/statushouders of via de QR-code.

Snel geld verdienen? Het is vaak te 
mooi om waar te zijn! Criminelen 
ronselen steeds vaker jongeren om 
illegaal verkregen geld wit te wassen. 

Of illegale geldtransacties uit te voeren. 
De jongeren dienen dan als ‘geldezel’. Een 
geldezel sluist via zijn eigen bankrekening 
geld door van criminelen en krijgt daar 
een vergoeding voor. De vaak jonge 
geldezels plegen daarmee strafbare feiten. 
En hun pakkans is groot, terwijl criminelen 
er vaak ongestraft vandoor gaan.

Wilt u meer weten of bent of kent u een 
slachto�er? Lees meer op 
veiligbankieren.nl/fraude/geldezels.

Orange the World is de 
internationale campagne tegen 
geweld tegen vrouwen en 

meisjes. Op veel plekken in de regio en 
in heel Nederland gaat het oranje licht 
aan. De burgemeester van gemeente 
Heemstede geeft op 24 november om 
19.25 uur een speech en ontsteekt de 
oranje verlichting van het raadhuis.

Gemeentelijke 
activiteiten

1 december, 19.30-22.00 uur
➜ 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 online met u. Opgeven kan via 
lokaledemocratie@heemstede.nl. 
Meer informatie: 
heemstede.nl/lokaledemocratie.

Kledingcadeaukaart

Inwoners met een laag 
inkomen kunnen eenmalig 
een kledingcadeaukaart voor 
hun kind(eren) aanvragen 

bij de gemeente. De kaart heeft een 
waarde van 100 euro en is bedoeld 
voor kinderen tot 18 jaar. De kaart is in 
te wisselen bij meer dan 10.000 (online) 
winkels en is twee jaar geldig. 

Aanvragen cadeaukaart
Inwoners met een uitkering via 
IASZ hoeven niets te doen. Zij 
ontvangen automatisch bericht over 
de cadeaukaart. Ontvangt u geen 
uitkering? Vraag de cadeaukaart dan 
aan vóór 1 januari 2022 via 
iasz.nl/kledingcadeaukaart.

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

Nieuwe regelgeving:
➜ Aanwijzing gri�er (recti�catie)
➜ Gladheidsbestrijdingsplan Heemstede 

2021-2022
➜ Uitvoeringsregeling eigen materiaal 

en terrasfuncties Marktverordening 
Heemstede 2022

➜ Uitvoeringsregeling branchering 
Marktverordening Heemstede 2022

➜ Wegcategoriseringsplan Heemstede 
2021

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Abraham 

Kuyperstraat 12
➜ verplaatsen voederplaats voor vee 

en ooievaarsnest, Burgemeester van 
Rappardlaan 1

➜ uitbreiding achterzijde supermarkt, 
plaatsen privacy schermen bij de 
terrassen en wijzigen voorgevel, 
Glipper Dreef 105

➜ plaatsen ventilatieroosters en 
ventilatiekanalen, Hageveld 15

➜ plaatsen dakopbouw, Havenstraat 12
➜ plaatsen kozijn, Havenstraat 63

➜ verhogen nok en plaatsen dakkapel, 
Huizingalaan 72

➜ plaatsen dakopbouw en verhogen nok, 
Vijfherenstraat 18

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ verhogen nok en uitbreiden eerste 

verdieping, Cruquiusweg 116

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Beethovenlaan 23
➜ uitbreiden woonhuis, Glipper Dreef 90
➜ plaatsen dakkapel, Judith Leysterlaan 6

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ plaatsen omheinde opbouw op schuur, 

Jacob de Witstraat 6

Herroepen omgevingsvergunning en 
verlenen nieuwe omgevingsvergunning 
in heroverweging:
➜ doortrekken schelpenpad achter 

Slottuin, Ir. Lelylaan achter nummer 2
Deel uw verhaal 
over cybercrime

Wie slachto�er van 
cybercrime is geworden, 
in Heemstede woont, en 

(anoniem) dit verhaal met anderen 
delen en de eigen omgeving 
attenderen op de risico’s en gevolgen, 
kan voor meer informatie kijken op 
hetslachto�erspreekt.nl. Mail uw 
ervaringen naar info@nh-sv.nl.

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

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

O�ciële bekendmakingen 




