
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.

24 november 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Permanente huisvesting 

statushouders en Oekraïense 
vluchtelingen

• Najaarsnota 2022
• Controleprotocol 

accountantscontrole jaarrekening 
2022 gemeente Heemstede

• Ontwerp-omgevingsvergunning 
en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen twee standplaatsen 
tijdelijke horeca parallelweg 
Heemsteedse Dreef

• Ophe� en vertrouwelijkheid en 
geheimhouding

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
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 7 december

Op  7 december van 12.00-
17.00 uur is het niet mogelijk 
aan de publieksbalie een 

afspraak te maken. De balies zijn dan 
gesloten vanwege een systeemtest. 
Ook het uitreiken en aanvragen van 
documenten is niet mogelijk. Online 
aanvragen kunnen niet ingediend 
worden. Telefonisch zijn wij wel 
bereikbaar via 14 023. 

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

Cadeau- en kletsmarkt op Plein1
Op 16 november opende 
wethouder Sam Meerho�  
de Cadeau- en kletsmarkt bij 
Plein1. Tot en met 23 december 

2022 kunnen inwoners met een kleine 
beurs en Oekraïense vluchtelingen hier 
tussen 10.00 en 12.00 uur terecht voor 
gratis sinterklaas- en kerstcadeaus.

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

Jaarlijks vallen er tussen de 30 en 40 
verkeersdoden onder snor� etsers. 
Om dit aantal terug te dringen is het 
in Nederland vanaf 1 januari 2023 

verplicht een helm te dragen. U kunt 
een boete van € 100 krijgen bij het niet 
dragen van een helm. Een snor� ets 
mag maximaal 25 km per uur rijden 
en is te herkennen aan een blauwe 
kentekenplaat. Snor� etsers moeten op 
een � ets/brom� etspad rijden.

Helmplicht vanaf 
1 januari 2023 

O�  ciële 
bekendmakingen

De gemeente heeft aan het begin 
van de oorlog in Oekraine voor 
noodopvang gezorgd. Er zijn 
woonunits op de parkeerplaats 

Sportparklaan en aan de Kohnstammlaan 
geplaatst voor de duur van 9 maanden. 
De gemeente is hard op zoek naar nieuwe 
tijdelijke locaties waarnaar we deze 
woonunits kunnen verplaatsen. We hebben 
drie locaties op het oog. De raad heeft 
gevraagd extra onderzoek te doen naar deze 
locaties. Hierdoor kan vertraging ontstaan. 

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ A. Dollé, 08-02-1989, Wilhelminaplein 6

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ bouw trafostation ten behoeve van 
 een nieuw transportgemaal, 
 Cruquiusweg 45 (vergunningvrij)
➜ aanleggen van een uitweg/inrit aan 

Einthovenlaan 12
➜ aanleg van een propaan (gas) tank 
 voor de energievoorziening van de 

blaashal aan Sportparklaan 8
➜ uitbouw met opbouw en balkon aan 

Valkenburgerlaan 42

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ verbreden van het balkon aan 

Valkenburgerplein 22

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ verbreden van het balkon aan 

Valkenburgerplein 22

Verleende omgevingsvergunning:
➜ het kappen van een taxus en een 

zwarte den aan Johan de Wittlaan 1
➜ het plaatsen van een dakkapel op 

het achtergeveldakvlak aan Van 
Slingelandtlaan 26

➜ vergroten van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak aan 
Wilhelminaplein 21B

Ingetrokken omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van een warmtepomp met 

een buitenunit aan Voorweg 37

Bijeenkomst Sportparklaan en 
Kohnstammlaan

Dit kan betekenen dat de woonunits niet 
op tijd verplaatst kunnen worden van de 
Sportparklaan en Kohnstammlaan naar 
de nieuwe locatie. De gemeente gaat met 
de omwonenden van de Sportparklaan en 
Kohnstammlaan in gesprek om te horen 
hoe ze staan tegenover het verlengen 
van de plaatsing van de woonunits. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 23 
november in het raadhuis. De bijeenkomst 
Sportparklaan is van 17.30-19.00 uur en 
Kohnstammlaan van 20.00-21.30 uur.

De Gemeentepolis: minder betalen voor méér 
zorgverzekering
Heeft u een laag inkomen maar wilt u toch een 
goede zorgverzekering? Maak dan gebruik van de 

Gemeentepolis. Dit is een collectieve zorgverzekering van de gemeente die u kan 
afsluiten bij Zilveren Kruis of Univé. De gemeente betaalt een deel van uw premie, 
die daardoor lager wordt. Daarnaast krijgt u -afhankelijk van het pakket dat u kiest- 
ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten en de eigen 
bijdrage Wmo. Bekijk het aanbod én of u kunt meedoen aan een van de collectieve 
verzekeringen op www.gezondverzekerd.nl/heemstede of scan de QR-code

Gezondverzekerd.nl

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg




