
De commissie- en 
raadsvergaderingen worden 
live uitgezonden. Door de 

verscherpte coronamaatregelen kan 
geen publiek aanwezig zijn. Inspraak 
bij commissievergaderingen 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.

9 december 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Adviesrecht en participatie onder de 

Omgevingswet
• Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond: Heemstede 
2022

• Bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden, 
1e herziening’

• Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland

• Addendum Nota bodembeheer regio 
IJmond

• Toewijzing ligplaats vaartuig de Olifant
• Ontwerpbestemmingsplan 

‘Nieuwe Belvedère’
• Visie Publieke Laadinfrastructuur 

Heemstede
• Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 

Haarlemmermeer 2040

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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Ja-Ja sticker 

Tijdelijke subsidie voor kosten controle 
coronatoegangsbewijzen (CTB)

Per 1 januari 2022 ontvangt u 
als inwoner van Heemstede 
uitsluitend huis-aan-huisbladen 
en het HIK-magazine in uw 

brievenbus. Wilt u ook graag reclamefolders 
of ander ongeadresseerd drukwerk (blijven) 
ontvangen? Plak dan de Ja/Ja-sticker op 
uw brievenbus. Als u helemaal niets meer 
wilt ontvangen, kunt u ook kiezen voor de 
Nee/Nee-sticker. De verschillende soorten 
brievenbusstickers zijn gratis af te halen 
bij het gemeentehuis. Wij kiezen voor dit 
beleid om papierverspilling tegen te gaan.

Als u coronatoegangs-
bewijzen (CTB) moet 
controleren, is er de 
Tijdelijke subsidieregeling 

compensatie kosten controle 
coronatoegangsbewijzen. De gemeente 
Heemstede heeft € 43.000 beschikbaar 
gekregen van het Rijk om (horeca)
ondernemers te ondersteunen bij de 
controle van coronatoegangsbewijzen. 

De gemeente kiest ervoor om de 
�nanciële ondersteuning in te zetten 
voor horecaondernemers. Alleen kosten 
die gemaakt zijn van 22 september tot 
en met 31 december 2021 komen in 
aanmerking voor deze subsidie.

Ga voor meer informatie, de 
voorwaarden en het aanvraagformulier 
naar heemstede.nl/ctbsubsidie.

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen schuur, Beethovenlaan 47
➜ vervangen van de vloer voor 

schuimbeton en uitbreiden woonhuis, 
Fresialaan 19

➜ vergroten dakkapel, plaatsen 
dakkapel, interne doorbraak en 
opvangconstructie dak, Reggelaan 13

➜ vergroten dakkapel, Rijnlaan 49
➜ kappen van een acacia, 

Van Merlenlaan 4B

Aanvraag omgevingsvergunning 
(vergunningsvrij):
➜ plaatsen schuur, Beethovenlaan 47

Verleende omgevingsvergunning:
➜ wijziging winkelpui, Binnenweg 93-95
➜ plaatsen dakkapel, Burg. van 

Lennepweg 32
➜ plaatsen dakkapel, 

Dr. Schaepmanlaan 8
➜ wijzigen van de entree, 

Glipper Dreef 175
➜ wijzigen kozijn voorgevel, 

H.W. Mesdaglaan 35
➜ plaatsen kozijn zijgevel, Havenstraat 63
➜ plaatsen dakopbouw en verhogen nok, 

Vijfherenstraat 18

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ plaatsen van 4 bouwborden en 

2 spandoeken ten behoeve van een 
project glasvezel uitrol, diverse locaties

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

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

O�ciële bekendmakingen 

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.

Inspraak gestart Herinrichting 
Van den Eijndekade

Toenemende drukte milieustraat 

Het wegdek van de Van 
den Eijndekade (tussen 
Heemsteedse Dreef en 

Zwaaihavenbrug) is in een matige 
toestand. Omdat aanwonenden overlast 
hebben van trillingen en geluid is besloten 

de inrichting van dit weggedeelte aan 
te passen. Samen met aanwonenden is 
een voorlopig ontwerp opgesteld. Op 
dit ontwerp kunt u tot 17 januari 2022 
reageren. Kijk voor meer informatie op 
heemstede.nl/vandeneijndekade.

De drukte bij de milieustraat 
Heemstede neemt de laatste 
tijd toe. Vooral op zaterdag en 

maandag is het steeds drukker. Wij raden 
u daarom aan op andere werkdagen 

tussen 8.00 en 16.30 uur naar de 
milieustraat te gaan. 
Kijk voor meer informatie 
over de openingstijden op 
heemstede.nl/afval/milieustraat.




