
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 januari 2019

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Maandag 7 januari vanaf 19.30 uur 
in het raadhuis
Komt u ook naar de 
nieuwjaarsreceptie?
Het begin van het nieuwe jaar vieren we graag samen met alle 
inwoners! Wij hopen van harte dat u naar de nieuwjaarsreceptie 
komt. In een gezellig aangeklede Burgerzaal kunt u kennis maken 
met u bekende en onbekende inwoners van Heemstede. Vanaf 
19.30 uur kunt u binnenlopen. Rond 20.00 uur houdt burgemeester 
Astrid Nienhuis een toespraak en daarna toosten we op het 
nieuwe jaar. Natuurlijk zijn er hapjes en drankjes en er is muziek. De 
wethouders en leden van de gemeenteraad zijn ook aanwezig en 
gaan graag met u in gesprek.

Kom gezellig langs!
De nieuwjaarsreceptie is in de Burgerzaal in 
het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1. 
Aanmelden is niet nodig. Graag tot ziens op 
maandag 7 januari!

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Uw kerstboom aanbieden voor de 
kerstbomenverbranding
Vanaf maandag 7 januari kunt u uw 
kerstboom aanbieden langs de openbare weg. 
Kinderen kunnen dan de bomen inzamelen 
voor de jaarlijkse kerstbomenverbranding. 

Lever uw kerstboom in
Dat kan op woensdag 9 januari tussen 14.00 en 
16.00 uur op de volgende plaatsen:
- hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipper Dreef bij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- parkeerterrein Kohnstammlaan 
- parkeerterrein Amstellaan
- Raadhuisplein, voor het raadhuis 
 (tot 18.30 uur)

Elke ingeleverde kerstboom levert een lootje 
voor de loterij en € 0,20 op. De trekking van de 
loterij wordt verricht door burgemeester Astrid 
Nienhuis om 18.30 uur op het trapveldje aan 
de Vrijheidsdreef. Om 19.00 uur worden hier de 
ingeleverde kerstbomen verbrand.

Meer kerstbomen aanbieden?
Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 
kunnen de bomen thuis worden opgehaald 
door Meerlanden. De bomen moeten dan wel 

op de openbare weg worden aangeboden.
Neem hiervoor op woensdag 10 januari tussen 
09.00 uur en 12.00 uur telefonisch contact 
op met Niels Ottenhof via het algemene 
telefoonnummer 14 023 

Vóór 7 januari en na 9 januari is uw 
oude kerstboom gft-afval
Doet u uw kerstboom vóór 7 januari of na 
9 januari de deur uit? Dan biedt u deze (in 
stukken geknipt) aan via de groene gft-
rolemmer of ondergrondse gft-container. Los 
geplaatste kerstbomen (naast de gft-container) 
worden niet meegenomen.

Nieuwe 
regelgeving
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2019
Op 4 december 2018 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2019 vastgesteld. Dit 
Aanwijzingsbesluit treedt in werking op 
1 januari 2019. Het Aanwijzingsbesluit heffi  ng 
en invordering van parkeerbelastingen 2018 is 
hiermee vervallen.

Belastingverordeningen 2019
Op 19 december 2018 heeft de raad de 
volgende belastingverordeningen vastgesteld. 
Hiermee komen de belastingverordeningen 
van 2018 (behalve de Verordening marktgelden 
2018) te vervallen.
- Verordening leges Heemstede 2019
- Verordening belasting op roerende woon- 

en bedrijfsruimten Heemstede 2019
-  Verordening liggeld woonschepen 

Cruquiushaven Heemstede 2019
-  Verordening precariobelasting Heemstede 

2019
-  Verordening afvalstoff enheffi  ng 

Heemstede3 2019
-  Verordening hondenbelasting Heemstede 

2019
-  Verordening lijkbezorgingsrechten 

Heemstede 2019
-  Verordening onroerende-zaakbelastingen 

Heemstede 2019
-  Verordening rioolheffi  ng Heemstede 2019
-  Verordening parkeerbelastingen Heemstede 

2019

Verordening peuteropvangtoeslag 
Heemstede 2019 
Op 19 december 2018 heeft de raad de 
Verordening peuteropvangtoeslag Heemstede 
2019 vastgesteld. Deze Verordening 
treedt in werking op 1 januari 2019. De 
Bijzondere verordening structurele subsidies 
peuterspeelzaalwerk 2016 is hiermee vervallen.

Verordening tijdelijke subsidieregeling 
peuteropvang 2019
Op 19 december 2018 heeft de raad de 
Verordening tijdelijke subsidieregeling 
peuteropvang 2019 vastgesteld. Deze 
verordening treedt in werking op 1 januari 
2019.

Wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening
Op 19 december 2018 heeft de raad het Besluit 
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
vastgesteld. Deze wijzigingen treden in 
werking op 1 januari 2019. 

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.offi  cielebekendmakingen.nl 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de gemeente. 
Bent u al lid van Burgernet? Schrijf u in via 
www.mijnburgernet.nl.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

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

Wij wensen 
u een 

gezond en 
gelukkig 

2019!

Burgernet oproep!




