
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

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
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heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 51

Gemeentelijke 
activiteiten

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

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

onthe�  ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�  ciële bekendmakingen 

Let op: andere afvalinzameldagen 
rond feestdagen

Voormalig postkantoor 
Binnenweg 
blijft monument

Vuurwerkverbod

Rond de feestdagen haalt 
Meerlanden op de volgende 
dagen afval op: 

• Gft: woensdag 28 december in plaats 
van 26 december

• Restafval: vrijdag 23 december in plaats 
van 26 december

Na kerst veel karton en/of papier in 
huis? 
Op woensdag 28 december tussen 11.00 

O�  ciële 
bekendmakingen

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 zoals 
sterretjes, grondbloemen en Bengaals 
vuur. Houd bij het afsteken rekening met 
anderen en ruim je afval op. De politie 
en handhaving nemen overlastlocaties 
mee tijdens hun surveillancerondes. Als 
ze personen met vuurwerk aantre� en, 
treden ze daar tegen op. Lees meer op 
heemstede.nl/vuurwerk

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
19 januari 2023, 20.00 uur, raadhuis 
➜ 20.00 uur: bezwaar weigering van 

bijzondere bijstand (niet openbaar) 
➜ 20.30 uur: bezwaar afwijzing 

energietoeslag (niet openbaar)
➜ 21.00 uur: bezwaar aanleg 

invalidenparkeerplaats ter hoogte van 
Esdoornlaan 8

Voorgenomen uitschrijving 
Basisregistratie personen (BRP):
➜ O. Diner, 01-04-1994, Glipperweg 4 

Nieuwe regelgeving:
➜ Beleidsregels Jobcoaching Heemstede 

2022 4 

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel voorgeveldakvlak, 

Beethovenlaan 7
➜ plaatsen haagondersteunende 

erfafscheiding, Coby Riemersmalaan 29
➜ plaatsen � etsenhok in voortuin, 

Constantijn Huygenslaan 18
➜ plaatsen dakopbouw, optrekken gevel 

en plaatsen dakkapel op voor- en 
achtergeveldakvlak, Drieherenlaan 34

en 16.00 uur staat een vrachtwagen 
van Meerlanden voor de kerk aan het 
Valkenburgerplein. Hier kunt u uw karton 
en papier brengen.

Nieuwe afvalkalender 2023
Ga voor de nieuwe online afvalkalender 
voor 2023 naar heemstede.nl/afval of 
download de Meerlanden-app. U krijgt 
een melding wanneer uw rolcontainer aan 
de weg gezet mag worden.

Gemeente Heemstede blijft 
bij het besluit het voormalig 
postkantoor op Binnenweg 160 
aan te wijzen als gemeentelijk 

monument. Als monument heeft het 
gebouw (waar nu de woonwinkel Rivièra 
Maison in zit) een beschermde status om 
het voor de toekomst te behouden. Extra 
onderzoek bevestigt de regionale en zelfs 
nationale zeldzaamheidswaarde van het 
pand. Kijk op heemstede.nl/actueel

Fiets veilig, � ets verlicht
Zorg dat u goed zichtbaar bent in 
het verkeer als het donker is! 
Staat de straatverlichting aan? Zet 

dan ook uw � etsverlichting aan. 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

➜ plaatsen zonnepanelen, Kadijk 34A
➜ uitbreiden woonhuis, Kadijk 34B
➜ plaatsen schaduwdoeken bij 

kinderopvang Blos, Overijssellaan 197 
en 309

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw in de vorm van 

een topgevel en interne constructieve 
wijziging, Johannes Bosboomlaan 2

➜ vergroten dakkapel voorgeveldakvlak, 
Spoorplein 4

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ plaatsen dakopbouw in de vorm van 

een topgevel en interne constructieve 
wijziging, Johannes Bosboomlaan 2

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen toegangspoort, pilaren en 

hekwerk als erfafscheiding, 
 Van Merlenlaan 11

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

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 gezondverzekerd.nl/heemstede of 
scan de QR-code.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg




