
17-19 MEI 
LENTEFESTIVAL BLOEMENDAAL 
Van 17 t/m 19 mei bruist het van cultuur in 
de Bloemendaalse dorpen. Het eerste Lente-
festival start op vrijdag in Openlucht-theater 
Caprera met optredens van o.a. Brigitte 
Kaandorp, Candy Dulfer en trombonist  
Jurgen van Rijen. Ook de Bloemendaler van 
het jaar wordt dan gehuldigd. Het hele week-
end door zijn er ontmoetingen met schrijvers, 
wandelingen op historische locaties, mu-
ziekoptredens en verhalentafels. Het festival 
eindigt in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangenkerk in Overveen met een con-
cert uit de ‘Classical Tour’. De meeste activi-
teiten zijn gratis. Voor de opening zijn kaarten 
te koop via Caprera. De ticketverkoop start 1 
april. Begin mei ontvangt u het programma 
in de bus. Meer informatie: bloemendaal.nl/
lentefestival. 

AGENDA

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE
Bennebroek: ma-vrij      8.30 - 12.30 uur
Overveen: ma-vrij      8.30 - 12.30 uur
Overveen: do   17.00 - 19.00 uur
Van 12.30-15.00 uur op afspraak.

SPREEKUREN B&W
•  Donderdag 4 april 
 van 9.00 tot 10.00 uur. < locatie>
• Donderdag 2 mei 
 van 9.00 tot 10.00 uur.  <locatie>

Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen 
telefoonnummer 14023
whatsapp +31 6 10170809
www.bloemendaal.nl
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1 april 2019

Nieuwspagina van de gemeente

INHOUD 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
Vanaf 1 april 2019 publiceert de gemeente 
kennisgevingen digitaal. U blijft op de hoogte 
via:
•  overheid.nl: in de emailservice op de  

website geeft u aan welke bekend-
makingen en kennisgevingen u wilt 
ontvangen.

•  de app ‘overuwbuurt’ geeft meldingen 
over aanvragen en vergunningen in uw 
buurt.

•  de app ‘omgevingsalert’ geeft meldingen 
over uw directe omgeving.

•  bloemendaal.nl/bekendmakingen: 
verwijspagina van de gemeente naar 
rechtsgeldige bekendmakingen van 
overheid.nl.

•  bij de publieksbalie in het gemeentehuis 
en het servicepunt in Bennebroek ligt 
iedere 2 weken een geprinte versie van 
alle bekendmakingen.

VERKIEZINGEN
Op 23 mei 2019 zijn er 

verkiezingen voor het Europees Parlement. 
Bent u een niet-Nederlandse EU-burger of 
verblijft u tijdelijk in het buitenland tijdens 
de verkiezingen, en wilt u stemmen? 
Kijk voor meer informatie op 
www.bloemendaal.nl/verkiezing.

COMMISSIE/RAADSVERGADERINGEN 
Alle vergaderingen zijn openbaar. Tijdens de 
Beeldvormende Avond kunt u meepraten 
over onderwerpen op de agenda. U kunt ook 
zelf vooraf een onderwerp aandragen of een 
presentatie geven. De agendacommissie be-
slist of hiervoor ruimte is. Aanmelden kan via 
griffie@bloemendaal.nl of tel. 14023.

LOCATIE: GEMEENTEHUIS TE OVERVEEN

2 APRIL  20:00 UUR 
Commissie Grondgebied: 
bestemmingsplan Dennenheuvel en 
Brouwerskolkweg 2 – stal en schuur 
landgoed Elswoutshoek – omgevingsvisie 
IJmond – antwoorden art. 40 RvO Groen 
Links m.b.t. cultureel erfgoed – studie 
Randweg Zeeweg.
3 APRIL  20:00 UUR 
Commissie Samenleving: 
beleidsplan sociaal domein incl. plan 
van uitvoering – evaluatie minimabeleid 
2017-2018.
4 APRIL  20:00 UUR 
Commissie Bestuur en Middelen 
Gemeentehuis: 
bewonersbrief Kerklaan 8 – collegebrief  
m.b.t. nevenfuncties ambtenaar – 
collegebrief m.b.t. berekeningen rioolheffing.
18 APRIL 20:00 UUR 
Raadsvergadering
25 APRIL 19.30 UUR 
Beeldvormende avond 
over ??.

GEMEENTERAAD

AERDENHOUT - BENNEBROEK - BLOEMENDAAL - OVERVEEN - VOGELENZANG

CJG BLOEMENDAAL 
SAMEN MET CJG
KENNEMERLAND 

DE TOEKOMST 
VAN 
BLOEMENDAAL 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er 
voor ouders die vragen hebben over 
opvoeden of opgroeien. Het CJG geeft 

advies aan gezinnen en werkt nauw samen 
met scholen en jeugdzorgorganisaties. De ge-
meente Bloemendaal heeft zich aangesloten 
bij het CJG Kennemerland, dat al actief is in 
Haarlem, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen. Medewerkers van het Informatie- & Ad-
viesteam zijn te bereiken via 088-995 83 83 of 
cjgbloemendaal.nl.

W aar vinden we ruimte voor wateropslag 
na zware regenbuien? Hoe kan het ver-
keer naar de kust beter doorstromen? 

Waar is verbetering van openbaar vervoer mo-
gelijk? Hoe zorgen we dat iedereen zich veilig 
voelt in de wijk? Over deze en meer vragen wil 
de gemeente in gesprek met inwoners, onder-
nemers en (belangen)organisaties. 

Praat mee
In haar Omgevingsvisie legt Bloemendaal toe-
komstplannen vast over ruimte, water, natuur, 
landschap, cultureel erfgoed, verkeer en ver-
voer, infrastructuur, milieu, gezondheid en veilig-
heid. Om te peilen hoe inwoners hierover den-
ken, hebben in februari medewerkers van de 
gemeente straatinterviews gehouden. Na de 
zomer volgen ‘ontwerpateliers’, die een beeld 
geven van de Bloemendaalse dorpen over 
twintig jaar. 

Wilt u meepraten en -denken? Aanmelden 
kan via omgevingsvisie@bloemendaal.nl.

nr. 1

NIEUWSBRIEVEN
Weten wat er in Bloemendaal 
gebeurt? Blijf bij via de digitale 
nieuwsbrief!

Gratis abonneren via bloemendaal.nl/
nieuwsbrief 

NIEUWS

VOOR JONGE OUDERS
Volg de workshop ‘Klaar voor het 
ouderschap’ op 10 april a.s. Op 6 juni is er 
een workshop ‘Goed slapen’. 
Meer informatie: cjgactiviteiten.nl.
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