
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.

21 december 2022, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Instellen gemeenschappelijke 

regeling bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede per 1 
januari 2023

• Vaststellen belastingverordening 
2023

• Najaarsnota 2022
• Vaststellen bestemmingsreserve 

voor de energietransitie
• Rekenkamerrapport 

Informatiebeveiliging

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

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 50

Gemeentelijke 
activiteiten

1 januari 2023, 12.45 - 16.00 uur
➜ Nieuwjaarsduik 
Start het jaar fris met een 
nieuwjaarsduik in de Haven van 
Heemstede.

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 

Familie kerstsamenzang op 23 december 

Aanleg Wandelnetwerk 
Zuid-Kennemerland in volle gang

Vuurwerkverbod

Op 23 december 2022 is er op kinderboerderij ‘t Molentje een lichtjesoptocht 
en familie kerstsamenzang. Burgemeester Astrid Nienhuis en wethouder Sam 
Meerho� lopen mee met de optocht. Kerstliedjes worden gezongen onder 
begeleiding van een jeugdorkest.

Komt u ook?
18.00 uur: verzamelen bij het raadhuis - daar worden lichtjes verkocht 

(€3,- graag contant geld meenemen), maar kinderen mogen ook hun 
eigen lichtje/lampion meenemen

18.30 uur: start optocht vanaf het raadhuis via de Vrijheidsdreef naar de kinderboerderij
19.00 uur: start kerstsamenzang op de kinderboerderij
20.00 uur: einde

Samen zingen onder genot van warme chocolademelk en gluhwein aangeboden door 
stichting vrienden kinderboerderij Heemstede.

Heeft u de routemarkeringen 
van het nieuwe wandelnetwerk 
Zuid-Kennemerland al zien staan? 
De aanleg van deze route is al in 

volle gang. Het Wandelnetwerk komt 
te liggen in de gemeenten Haarlem, 
Haarlemmermeer, Velsen, Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort. De opening 
van Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland 
is in het voorjaar van 2023.

Grootste regionale routenetwerk
Met ruim 450 kilometer routes wordt 
dit het grootste regionale routenetwerk 
binnen het Wandelnetwerk Noord-
Holland. Een afwisselend groen landschap, 

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ opbouw, H.W. Mesdaglaan 32
➜ restaureren en herplaatsing hek bij Huis 

te Manpad, Herenweg tegenover nr. 9

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen toegangspoort, Heemsteedse 

Dreef 124

Geweigerde omgevingsvergunning:
➜ vervangen garagedeur, Amer 3
➜ verlengen bestaande uitbouw, 

Drieherenlaan 32
➜ uitbreiden woonhuis, plaatsen 

dakopbouw en plaatsen dakkapellen, 
Drieherenlaan 34

➜ aanleggen uitweg/inrit, Einthovenlaan 12

ingeklemd tussen steden, dorpen en de 
uitgestrekte kust, van Zandvoort tot de 
westkant van Amsterdam en van Velsen 
tot Nieuw-Vennep. 

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 

In Heemstede geldt een 
vuurwerkverbod tijdens de 
jaarwisseling. Behalve voor 

categorie F1 vuurwerk. Deze mag 
iedereen vanaf 12 jaar het gehele jaar 
afsteken. Hieronder valt vuurwerk als 
sterretjes, grondbloemen en Bengaals 
vuur. Houd bij het afsteken rekening 
met anderen en ruim je afval op. Meer 
informatie op heemstede.nl/vuurwerk. 
De politie en handhaving nemen 
overlastlocaties mee tijdens hun 
surveillancerondes. Als ze jeugd met 
vuurwerk aantre�en, treden ze daar tegen 
op. De pakkans is echter zeer gering 
omdat men vuurwerk afsteekt maar zich 
ook blijft verplaatsen. Koop geen illegaal 
vuurwerk en houdt toezicht op wat uw 
kinderen doen. En wees voorzichtig.

Gezondverzekerd.nl
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




