
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.

5 december 2022, 20.00 uur
➜ Fractievergadering

6 december 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Instellen Gemeenschappelijke 

Regeling Bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede per 1 
januari 2023

• Belastingverordeningen 2023
• Najaarsnota 2022
• Concept Economisch 

Actieprogramma 2023-2027 inclusief 
Uitvoeringsagenda 2023

• Afkoop lening Stichting 
Accommodaties Racing Club 
Heemstede

7 december 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Vaststellen bestemmingsreserve 

voor energietransitie
• Aanpak energieopgave Heemstede

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

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Gemeentelijke 
activiteiten

1 december 2022, 14.00 - 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Een buurtbemiddelaar geeft advies en 
bemiddelt tussen buren die overlast van 
elkaar ervaren en dit willen oplossen. 
Meer informatie op meerwaarde.nl. 
Locatie: Tuinzaal, raadhuis Heemstede

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 2022 vanaf 
12.00 uur is de publieksbalie 
gesloten. De balies zijn dan 

gesloten vanwege een test van het 
systeem. Ook het uitreiken en aanvragen 
van documenten is niet mogelijk. 
Telefonisch zijn wij wel bereikbaar. 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Kledingkaart voor kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen 

Inwoners met een laag inkomen 
en weinig spaargeld kunnen 
vóór 1 januari 2023 eenmalig 
een kledingkaart 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 in heel Nederland en is 
een jaar geldig.

Aanvragen kaart
Inwoners van Heemstede die een 
uitkering ontvangen (via de IASZ) hoeven 
niets te doen. Zij krijgen automatisch 
bericht over de kledingkaart. Inwoners 
die geen uitkering krijgen, maar wel een 
laag inkomen hebben, kunnen de kaart 
aanvragen via iasz.nl/kledingkaart.

Richtlijn laag inkomen 
Er zijn richtlijnen voor een laag inkomen. 
Voor een alleenstaande ouder is dit €1.361 
netto per maand zonder vakantiegeld. 
Voor gehuwden of samenwonenden 

O�ciële 
bekendmakingen

wijzigen achtergevel, Jozef Israëlsplein 3
➜ vervangen gevelkozijnen, vervangen 

gevelbetimmeringen en wijzigen kleur 
gevelmetselwerk, L. van Wijkplein 15

➜ vergroten dakkapel, Spoorplein 4

Aanvragen omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld:
➜ uitbreiden eerste verdieping, 

Groenendaalkade 4

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen beschoeiing, Franz Lehárlaan 69

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapel, Chr. Bruningslaan 18
➜ plaatsen dakkapel en vergroten 

dakkapel, Frederik van Eedenplein 36
➜ plaatsen urnenmuur en grafkelder 

begraafplaats, Herfstlaan 3
➜ wijziging op eerder verleende 

in te zien in de publiekshal van het 
gemeentehuis. Tot deze datum kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt.

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ R.A. den Besten, 01-03-1984, 

Schollevaarlaan 5

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden garage, Frederik van 

Eedenplein 36 en 38 (vergunningvrij)
➜ aanbrengen geluidwerende 

gevelmaatregelen, Glipperweg 83
➜ vergroten bestaande schuur, 

Heemsteedse Dreef 267
➜ aanbrengen geluidwerende 

gevelmaatregelen, Herenweg 117
➜ dakopbouw en interne constructieve 

wijziging, Johannes Bosboomlaan 2
➜ interne constructieve wijziging en 

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verlenen evenementenvergunning:
➜ nieuwjaarsduik op 1 januari 2023 van 

13.00 tot 16.00 uur (Stichting Community 
Service Rotaryclub Heemstede).
De parallelweg van de Heemsteedse 
Dreef (tussen Van den Eijndekade en 
Havenstraat) is afgesloten van 11.00 tot 
17.30 uur op 1 januari 2023

Onthe�ng: 
➜ kerstboomverbranding 2023 op 11 

januari 2023 van 18.00 tot 24.00 uur 
op het zogenaamde trapveldje aan 
de Vrijheidsdreef te Heemstede. De 
onthe�ng is tot 27 december 2022 

Verleng op tijd uw 
parkeervergunning

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.

Plet je 
sinterklaas-
pakketje

Maak uw 
kartonafval klein, 
dan past er meer 

papier in de papierbak! Na 
pakjesavond veel karton 
en/of papier in huis? Op 
woensdag 7 december 
tussen 11.00 en 16.00 uur 
staat er een vrachtwagen 
van Meerlanden voor de kerk 
aan het Valkenburgerplein 
waar u uw karton en papier 
kunt brengen.

is dit €1.944 netto per maand zonder 
vakantiegeld. Voor spaargeld is de richtlijn 
maximaal €13.010.

Regelingen voor lage inkomens
Wist u dat er verschillende regelingen 
voor inwoners met een laag inkomen 
bestaan? Kijk op iasz.nl/berekenuwrecht 
en bereken uw recht.

vergunning: constructiewijzigingen, 
onderhoud buitengevel stuclaag, 
onderhoud buitengevel 
schilderwerk, schilderen/vernieuwen 
hemelwaterafvoeren, aanpassen 
kozijnindeling zuidgevel en 
kozijnindeling, Kadijk 29

➜ plaatsen zonneboiler achterzetramen, 
Koediefslaan 97




