
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

10 januari 2023, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening
• Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 

2021 en Kindermonitor 2022 (op 
verzoek van HBB)

• Ontwikkelingen sociaal domein 
inclusief Spaarne Werkt

• Regionale samenwerking (onder 
voorbehoud van vooraf aangemelde 
punten)

• Voortgang opvangplekken 
vluchtelingen en statushouders 
(onder voorbehoud van vooraf 
ingediende vragen)

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
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Gemeentelijke 
activiteiten

5 januari 2023, 14.00 - 15.00 uur
➜ Overlastspreekuur in 

het raadhuis 
Een buurtbemiddelaar geeft advies en 
bemiddelt tussen buren die overlast van 
elkaar ervaren en dit willen oplossen. 
Lees meer op meerwaarde.nl 

9 januari 2023, 19.00 - 21.00 uur
➜ Nieuwjaarsreceptie
Een samenkomst op het Raadhuisplein 
en in het gemeentehuis. Tijdens de 
bijeenkomst kunt u genieten van onder 
andere een frietje en warme choco. 
Muziek van DoReMichiel en Martijn. 
Om 19.30 uur spreekt burgemeester 
Astrid Nienhuis de aanwezigen toe.

18 januari 2023, 10.00 - 11.00 uur
➜ In gesprek met 

burgemeester of wethouder
Elke maand kunnen inwoners, 
ondernemers en organisaties 
(na aanmelding vooraf) op een 
laagdrempelige manier in gesprek 
met burgemeester of wethouder(s). 
Deze gesprekken vinden plaats in 
het gemeentehuis. Lees meer op 
heemstede.nl/gesprek

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

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�ciële bekendmakingen 

Jaarwisseling 2022-2023 

Samenwerken aan een plankaart 
voor laadpalen 

Tijdens deze jaarwisseling 
geldt een gemeentelijk 
vuurwerkverbod. Het 

vuurwerkverbod geldt niet voor 
vuurwerk uit categorie F1. Zoals 
sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en 
sierfonteintjes. Daarnaast geldt een 
verbod op vreugdevuren, vuren in 
oliedrums, vuurkorven, carbidschieten, 
wensballonnen en alle andere vormen 
van open vuur in de openbare ruimte 
in Heemstede. De veiligheidsrisico’s zijn 
daarvoor te groot.

Vuurwerkoverlast
Toch overlast van vuurwerk? Tijdens O�ciële 

bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Voornemen uitschrijving 
Basisregistratie Personen (BRP)
➜ E. Osinga, 07-06-1996, 

Raadhuisstraat 11 E 

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ opbouw op de bestaande berging, 

Bronsteeweg 96.

➜ plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, het aanbrengen 
erker aan de zijgevel en het wijzigen 
voor- en zijgevel, IJssellaan 7.

➜ uitbreiden woonhuis, plaatsen 
dakterras, het plaatsen dakkapel op 
beide zijgeveldakvlakken en dakkapel 
op achtergeveldakvlak na isoleren 
bestaande kapconstructie, Overboslaan 
21

➜ aanbouw tussen woning en bergruimte 
voorzijde, Zernikelaan 13.

Afvoeren van 
(oliebollen)frituurvet 

December is dé maand waarin 
we lekker met z’n allen oliebollen 
gaan bakken! Gooi het gebruikte 
vet of de olie niet door toilet, 

gootsteen of afvalbak, maar schenk het 
terug in de �es en lever het in bij een 
vetinzamelpunt of milieustraat. Kijk voor 
de inzamelpunten op 
frituurvetrecyclehet.nl 

In Heemstede neemt het aantal 
elektrische auto’s de komende 
jaren verder toe. Er zijn daarom 

meer laadpalen nodig. Gemeente 
Heemstede wil vóór 2025 150 openbare 
laadpalen (300 laadpunten) plaatsen. Er 
is een plankaart gemaakt met daarop de 
mogelijke locaties. 

Denk met ons mee over de nieuwe 
laadpalen!
Over de plekken kunt u tot 30 januari 2023 
meedenken. Op de interactie plankaart 
kunt u opmerkingen toevoegen. Heeft 
u hier hulp bij nodig? Kom dan naar het 
inloopspreekuur op donderdag 26 januari 
van 18.30 tot 19.30 uur in het raadhuis van 
Heemstede. Aanmelden is niet nodig. 

Na alle reacties bekijken we of er 
aanpassingen op de kaart nodig zijn. 
Reageren kan op 
heemstededuurzaam.nl/laadpalen

➜ plaatsen dakterras met glasschermen 
op de vergunningvrije uitbouw 
en aanbrengen dakramen, 
Zandvoortselaan 2B

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen �etsenhok in voortuin, 

Constantijn Huygenslaan 18.
➜ vervangen van enkelglas naar 

dubbelglas, Groenendaal 3.
➜ aanbrengen geluidwerende 

gevelmaatregelen, Herenweg 117

kantoortijden belt u met 14 023. Buiten 
deze tijden belt u met de politie via 0900 
8844. In noodgevallen belt u 112.

Afval
De ondergrondse containers voor oud 
papier, karton en PBD (plastic, blik en 
drinkpakken) worden op 31 december 
2022 afgesloten en in de loop van 
1 januari 2023 weer geopend. 
Om brandgevaar, schade en vernieling te 
voorkomen mogen tot en met 2 januari 
2023 geen open of met zeil afgesloten 
(bouw)containers in de openbare 
ruimte zijn geplaatst. Dat geldt ook voor 
schaftketen en toiletunits. 

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.




