
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.

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

voor energietransitie
• Aanpak energieopgave Heemstede

8 december 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Manpadslaangebied, bepalen 

marsroute ontwikkelafspraken

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

8 december 2022, 19.30 - 21.30 uur
➜ Interactieve informatie-

avond over energie 
besparen en verduurzamen 
van uw woning 

Wilt u uw huis verduurzamen en 
heeft u hierover vragen? Kom naar de 
informatieavond en laat u informeren 
door de Heemsteedse energiecoaches 
van HeemSteeds Duurzamer. Kies zelf 
onderwerpen waarover u geïnformeerd 
wilt worden. Meld u aan via 
info@wijheemstede.nl of 023-548 38 28. 
Locatie: de Luifel

Gemeentehuis gesloten 
op 15 december vanaf 
15.00 uur 

Op donderdag 15 december 
2022 is de publieksbalie vanaf 
15.00 uur gesloten. Ook het 

uitreiken en aanvragen van documenten 
is niet mogelijk. 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Benieuwd wat er in uw buurt gebeurt? 
De dienst ‘Berichten over uw 
buurt’ van MijnOverheid houdt 
u via e-mail op de hoogte van 

ontwikkelingen die van invloed zijn op 
uw directe woonomgeving. Zoals het 
kappen van een boom, plaatsing van een 
dakkapel, verbouwing van een woning 
en/of het organiseren van een evenement. 

7,5 miljoen Nederlanders ontvangen 
binnenkort een welkomstmail
Bent u ouder dan 25 jaar? En heeft u een 
actief account op mijn.overheid.nl? 
U ontvangt dan binnenkort een 
welkomstmail. In deze e-mail staat dat 
u automatisch bent aangesloten op 
de dienst ‘Berichten over uw buurt’. 
Overheidsorganisaties zoals gemeenten, 
provincies en waterschappen bieden 
op deze manier gemakkelijk en snel 
inzicht in ontwikkelingen rondom uw 
woonomgeving. 

Ga voor meer informatie naar de website 
mijn.overheid.nl.

O�ciële 
bekendmakingen

➜ plaatsen tijdelijk stretchdoek/tent 
(8 maanden) voor uitvaartdienst, 
Herfstlaan 3

➜ interne constructieve wijziging, 
Julianalaan 17

➜ interne constructieve wijziging, Prof. 
Asserlaan 23

➜ aanleg propaan (gas)tank voor 
energievoorziening van blaashal, 
Sportparklaan 8

➜ uitbouw met opbouw en balkon, 
Valkenburgerlaan 42

Recti�catie geweigerde 
omgevingsvergunning:
➜ herstel stormschade topgevel aan dak, 

Herman Heijermanslaan 1. De aanvraag 
omgevingsvergunning is door de 
aanvrager op 28 september 2022 
ingetrokken

➜ vervangen enkelglas naar dubbelglas 
restaurant Landgoed Groenendaal, 
Groenendaal 3

➜ vergroten dakkapel, Meerweg 6
➜ uitbreiden woonhuis, plaatsen 

dakterras, plaatsen dakkapellen en 
na-isoleren bestaande kapconstructie, 
Overboslaan 21

Aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld:
➜ verplaatsen uitweg/inrit, Lentelaan 14

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning:
➜ afwijken van bestemmingsplan voor 

verhuur woning voor Airbnb in de 
zomerperiode 2023, Lijsterbeslaan 20

➜ verbreden balkon, Valkenburgerplein 22

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136
➜ nieuwbouw detailhandel en 6 

appartementen, Kerklaan 113B

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen stalen hekwerk/poort, 

Heemsteedse Dreef 126
➜ interne constructieve wijziging, Hendrik 

de Keyserlaan 4

Fiets veilig, �ets verlicht
De donkere dagen van het jaar 
zijn weer aangebroken. Zorg dat u 
goed zichtbaar bent in het verkeer! 

Staat de straatverlichting aan? Dan is het tijd 
om ook uw �etsverlichting aan te zetten. 
Maar ook bij regen of mist is verlichting 
verplicht. Met de online �etscheck controleert 
u makkelijk of uw �etsverlichting en -re�ectie 
in orde is. Ga hiervoor naar vvn.nl/�etscheck. 

Boom weg bij mij 
in de straat?

Vergunningen, plannen en regelgeving. Via de e-mail blijft u automatisch 
op de hoogte van ontwikkelingen in uw omgeving.

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’
via MijnOverheid

Zo weet u ervan!

Plet je pakketje
Maak uw kartonafval klein, 
dan past er meer papier in de 
papierbak! Na pakjesavond 

of kerst veel karton en/of papier in 
huis? Op woensdag 7 en 28 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.

Warme winterkleding 
voor iedereen

Ook voor kinderen van ouders 
die dit eigenlijk niet kunnen 
betalen moeten nieuwe 
schoenen of een warme winter-

jas mogelijk zijn. Inwoners met een laag 
inkomen kunnen daarom vóór 1 januari 
2023 eenmalig een kledingkaart voor hun 
kind(eren) aanvragen. De kaart heeft een 
waarde van 100 euro en is bedoeld voor 
kinderen tot 18 jaar. De kaart is in te wisse-
len bij meer dan 10.000 (online) winkels in 
Nederland. Kijk voor de voorwaarden en 
aanvragen op iasz.nl/kledingkaart.

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verlenen evenementenvergunning:
➜ kerstboomverbranding gemeente 

Heemstede op 11 januari 2023 van 
18.00 tot 22.00 uur. De Vrijheidsdreef is 
op 11 januari 2023 afgesloten van 12.00 
tot 12 januari 2023 12.00 uur

Verwijdering vaartuig:
➜ rode polyester jetboot, genaamd La 

Liberta, Zuider Buiten Spaarne ter 
hoogte van park Meermond

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapellen, 

Chr. Bruningslaan 14
➜ interne constructieve wijziging, 

Cloosterweg 14




