
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.

16 december 2021, 20.00 uur
➜ Commissie voor 

bezwaarschriften
• bezwaar tegen handhavingsverzoek, 

snoeien van een ligusterhaag, 
Leeghwaterlaan 1

• bezwaar tegen een verkeersbesluit, 
eenrichtingsverkeer in de 
Leeghwaterlaan

22 december 2021, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Belastingverordeningen 2022
• Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening
• Ontwikkeling Loket Heemstede
• Budgetsubsidies 2022-2024 algemene 

voorzieningen speci�eke doelgroepen
• Vaststellen Werkplan Zuid-

Kennemerland 2021-2023
• Vaststellen van de 

Huisvestingsverordening Zuid-
Kennemerland/IJmond

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

• Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland

• Addendum Nota bodembeheer regio 
IJmond inclusief geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart

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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Wat u dichtbij haalt, is lekker 
(voor het milieu) 

Wilt u iets betekenen voor de 
statushouders?

Aardbeien in december, 
boerenkool in juli: in de 
supermarkt lijken geen 
seizoenen meer te bestaan. 

Bijna alle soorten groenten en fruit liggen 
het hele jaar in de winkel. Misschien goed 
voor uw gezondheid, maar minder goed 
voor het milieu. De klimaatbelasting 
van producten uit de kas of uit verre 
landen is een stuk groter dan die van 
seizoensgroenten en -fruit. Lees meer op 
heemstededuurzaam.nl.

Dat kan op verschillende manieren. Helpt u graag mee? Bent u op zoek naar 
tips? Of wilt u een rol als taalcoach? Kijk dan op de volgende websites voor 
informatie:

• Online netwerk van vrijwilligers over het helpen van statushouders in Heemstede: 
welkomheemstede.nl

• Taalcoaches in Zuid-Kennemerland: taalcoacheszuidkennemerland.nl
• Vluchtelingenwerk: vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/

vluchtelingenwerk-heemstede

Gemeentelijke 
activiteiten

13 januari 2022, 19.30 uur
➜ Online cursus een band met 

uw baby opbouwen
In deze cursus van Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede leert u 
verschillende manieren om contact 
te maken met uw baby: in de buik en 
net na de geboorte. Inschrijven via 
cjgheemstede.nl.

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Collegebesluit:
➜ Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode 

is het met het oog op de openbare orde 
en veiligheid verboden niet-afsluitbare 
containers met bouwafval, schaftketen, 
big bags en mobiele toiletunits op de 
openbare weg geplaatst te hebben. 
Het verbod geldt vanaf 23 december 
2021 tot en met 1 januari 2021.

Verwijdering voertuig:
➜ witte Peugeot, kenteken 96-DU-10, 

onvoldoende rijtechnische staat, M. 
Vaumontlaan ter hoogte van 74 

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen gevelbanier met reclame, 

Berkenlaan 2A
➜ plaatsen dakkapel, Dr. J.R. 

Thorbeckelaan 148
➜ uitbreiden woonhuis begane grond 

en eerste verdieping met dakterras, 
plaatsen dakopbouw, Drieherenlaan 28

➜ plaatsen dakkapel, E. van 
Slogterenlaan 33

➜ plaatsen overkapping, Franz 
Lehárlaan 92

➜ uitbouw herstellen, doorbraak 
vergroten en wijzigen zijgevel, 
Heemsteedse Dreef 120

➜ uitbreiden woonhuis, Jacob de 
Witstraat 16

➜ kappen van een es, J. Dixlaan ter 
hoogte van 7

Besluiten zoals vergunningen, 
bouwplannen en 
plaatselijke regelgeving 
kunnen van invloed 

zijn op uw woonomgeving. De 
gemeente Heemstede en andere 
overheidsorganisaties plaatsen deze 
besluiten op overheid.nl. 

Automatisch op de hoogte blijven 
van berichten over uw buurt? 
Meld u aan voor de gratis e-mailservice 
via overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt. U kunt daarbij zelf aangeven 
welk soort berichten u wilt ontvangen.

O�ciële bekendmakingen 

In gesprek met de 
burgemeester 

Burgemeester 
Astrid Nienhuis 
nodigt inwoners, 
ondernemers en 
organisaties van 
Heemstede van 
harte uit voor een 

gesprek over onderwerpen die spelen 
in de gemeente.

Wilt u in gesprek met de 
burgemeester?
U kunt een afspraak maken 
via het bestuurssecretariaat: 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl 
of telefoon (023) 548 58 51. 

Eerstvolgende mogelijkheid: 
woensdag 22 december, 19.00 uur.

Helpt u de natuur 
graag een handje? 

Inspraak gestart 
Herinrichting 
Van den Eijndekade

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

Zwaaihavenbrug) is in een matige 
toestand. Omdat aanwonenden last 
hebben van trillingen en geluid is besloten 
de inrichting van dit weggedeelte aan 
te passen. Samen met aanwonenden 
is een voorlopig ontwerp gemaakt. Op 
dit ontwerp kunt u tot 17 januari 2022 
reageren. Kijk voor meer informatie op 
heemstede.nl/vandeneijndekade.

➜ gevelwijziging, Nicolaas Beetslaan 9
➜ interne constructieve wijziging, 

Orchideeënlaan 14
➜ plaatsen erker, Timorstraat 8
➜ plaatsen twee dakkapellen, 

Troelstralaan 37C
➜ constructieve wijziging, Voorweg 25

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen condensor op het dak voor 

een supermarkt, Bronsteeweg 2
➜ wijzigen bestemming tuin naar wonen 

en uitbreiden woonhuis, Heemsteedse 
Dreef 56

➜ constructieve wijzigingen, Hugo de 
Grootlaan 2

➜ verhogen nok en plaatsen twee 
dakkapellen, Huizingalaan 72

➜ kappen van een es, J. Dixlaan ter 
hoogte van 7Het IVN Zuid-Kennemerland 

organiseert samen met 
Landschap Noord-Holland 

op zaterdag 18 december een leuke 
werkdag in natuurgebied de Overplaats in 
Heemstede. U bent van harte welkom!

Zagen op de Overplaats 
Vrijwilligers gaan een deel van het oude 
hakhoutbos afzetten, takkenrillen maken 
en esdoorns afzagen. Dit is goed voor 
broedvogels, paddenstoelen, mossen en 
stinsenplanten. Het afzagen van vooral 
de esdoorn is nodig om de natuurwaarde 
van dit bijzondere natuurgebied verder te 
vergroten.

Helpt u mee?
Ervaring is niet nodig. Aanmelden 
kan via Marc van Schie, 06-2575748 of 
marcmargriet@hetnet.nl. Kijk voor meer 
informatie op de website ivn.nl/zk.




