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Dodenherdenking 4 mei

Lintjesregen 2012 in Heemstede 

Zes inwoners van Heemstede hebben vrijdagochtend 
27 mei een koninklijke onderscheiding opgespeld 
gekregen van burgemeester Marianne Heeremans. 

De gemeente Heemstede eert op vrijdag 
4 mei de landgenoten die in de Tweede 
Wereldoorlog hun leven gaven voor 
ons vaderland. Daarnaast herdenken 
wij allen die sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en bij vredesmissies. 
’s Avonds is er een stille tocht vanaf het 
raadhuis naar het monument aan de 
Vrijheidsdreef, waar een korte herdenkings-
ceremonie wordt gehouden. De gastspreker is 
dit jaar acteur Maarten Wansink.

Programma
De burgemeester nodigt de inwoners van Heemstede 
uit met gepaste eerbied deel te nemen aan de stille 
tocht. De stoet vertrekt om 19.40 uur vanaf het raadhuis 
en arriveert kort voor 20.00 uur bij het monument 
aan de Vrijheidsdreef. Vanaf 20.00 uur wordt twee 

Op de foto van links naar rechts: de heer R.M. Mascini, 
de heer J. Stork, mevrouw A.A.E. Meijer, mevrouw H. 
Smit, burgemeester Marianne Heeremans, mevrouw T.C. 
Korvinus, mevrouw T. Elff ers.

minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis 
aan de gevallenen. Dit tijdstip wordt gemarkeerd door 
het einde van klokgelui en het Taptoesignaal. Na de 
twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gezongen. 
Vervolgens dragen leerlingen uit Heemstede een 
gedicht voor. Aansluitend leggen de burgemeester, 
gemeentesecretaris en de teamchef van Basisteam 
Duinrand  (politie Kennemerland) een krans namens de 
gemeente Heemstede, gevolgd door een afvaardiging 
van de schooljeugd en tot slot een afvaardiging van de 
veteranen van Heemstede. Aansluitend wordt een ieder 
in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen aan de 
voet van het monument.
Namens de veteranen in Heemstede is de leiding van 
de ceremonie in handen van de heer Van der Plasse. Het 
programma van de avondherdenking en de gedichten 
worden ter plaatse aan de aanwezigen uitgereikt. Voor 
de minder validen is een zitplaats beschikbaar.

Gastspreker Maarten Wansink
De burgemeester heeft voor dit jaar Maarten Wansink 
uit Heemstede gevraagd als gastspreker bij de 
ceremonie op de Vrijheidsdreef. Maarten Wansink is 
acteur en toneelspeler en vooral actief in het theater. Hij 
speelde o.a. mee in uiteenlopende theaterproducties 
als ‘De storm’ en ‘De tante van Charlie’. Veel mensen 
kennen Maarten Wansink van televisieprogramma’s 
als ‘Mijn Dochter en ik’, ‘Medea’ en ‘Najib en Julia’. Hij 
heeft ook meegespeeld in fi lms als ‘Op Hoop van 
Zegen’ en ‘Nynke’. Verder is hij actief als docent aan de 
toneelschool en als freelance regisseur. 
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Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00  uur, 
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30 
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en  
uittreksels GBA/Burgerlijke stand), 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht: 
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 
24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Slaan eerste paal speelbos Meermond 

Vrijheidsloop op 5 mei

Open dag Brandweerpost Heemstede

Inloopochtend 
burgemeester 11 mei

Woensdagmiddag 25 april heeft Jur Botter, 
wethouder Jeugd, de eerste paal in het 
speelbos geslagen. Dit deed hij met kinderen 
van de naschoolse opvang Les Petit en de 
kinderen die betrokken zijn geweest bij de 
ontwikkeling van het speelbos.

Eerder die middag werden de winnaars van de 

kleurwedstrijd en de winnaar van de naam van de 

ijsvogel bekend gemaakt. De ijsvogel, symbool voor 

het speelbos, heeft nu de naam ‘Chichi’ meegekregen. 

Volgens prijswinnaar Julia om de simpele reden dat de 

ijsvogel dat zelf ook zou kunnen zeggen.

In de nacht van 4 

op 5 mei vindt de 

Vrijheidsloop van 

Wageningen naar 

Heemstede plaats. 

Een groep van 

medewerkers van de 

gemeente en oorlogsveteranen vertrekken na afl oop 

van de 4 mei herdenking aan de Vrijheidsdreef in 

Heemstede naar Wageningen. Middernacht nemen 

zij daar het bevrijdingsvuur in ontvangst. 

Dit vuur brengen zij met een estafetteloop naar 

Heemstede. 

Op 5 mei rond 10.00 uur worden zij verwacht op het 

ontmoetingsplein op de Binnenweg, ter hoogte van 

boekhandel Blokker. Bij aankomst zal burgemeester 

Marianne Heeremans het vrijheidsvuur in ontvangst 

nemen en het Vredesvuur ontsteken. Deze ontvangst 

wordt muzikaal opgeluisterd door de ‘Band of 

Liberation’. Zij beginnen om 09.45 uur met spelen. 

Inwoners zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn. 

Altijd al getwijfeld of vrijwilliger bij de 
brandweer iets voor u is naast uw reguliere baan? 
Kom dan zaterdag 12 mei, tussen 10.00 en 15.00 
uur naar de open dag op de Nijverheidsweg 42 in 
Heemstede. 

De vrijwilligers van post Heemstede laten met 
diverse demonstraties de verschillende facetten van 
het brandweervak zien. Zelf hulp willen verlenen 
slachtoff ers willen redden uit de rook, een brand willen 
blussen of een auto willen open knippen? U kunt 
onder begeleiding van een ervaren brandweer-
vrouw/-man aan al deze activiteiten meedoen, 
om zo zelf het brandweervak te ervaren. 

Heeft u andere plannen voor deze dag maar bent 
u wel geïnteresseerd naar een spannende bijbaan 
als vrijwilliger bij de brandweer? Neem dan contact 
op met de postcommandant van Brandweerpost 
Heemstede tel.  (023) 515 95 20. U kunt ook direct 
het belangstellingsformulier invullen op 
www.brandweerkennemerland.nl bij vacatures.

Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats 
op vrijdag 11 mei van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester over 
ontwikkelingen in Heemstede. 

Werk aan de weg 

Van den Eijndekade, tussen Heemsteedse 
Dreef en Industrieweg Tot 5 mei 2012 is de Van 
den Eijndekade tussen Heemsteedse Dreef en 
Industrieweg op werkdagen afgesloten voor alle 
verkeer. Omleidingsroutes staan met bebording 
aangegeven. 
 
Narcissenlaan Tot eind mei 2012 vindt in de 
Narcissenlaan herstel plaats van de bestrating van 
trottoirs en rijbaan. Er wordt gewerkt vanaf het 
Rhododendronplein richting Chrysanthemumlaan. 
Daarbij is het mogelijk dat de straat voor korte duur 
wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Maarten Wansink is een zeer trouwe bezoeker van de 
4 meiherdenking en is door zijn beroep bij uitstek in 
staat om zich in betekenisvolle situaties te verplaatsen.

Overdag
Om 09.30 uur zal een delegatie van de gemeente 
samen met vertegenwoordigers van B&W van  
regiogemeenten in besloten kring (dus zonder pers of 
publiek), een krans plaatsen op de Eerebegraafplaats 
in Overveen. Tevens leggen burgemeester en 
wethouders van Heemstede kransen bij de vier 
graven van Heemsteedse verzetshelden op de 
Eerebegraafplaats. 

Vlaggen
Indien u de slachtoff ers van de Tweede Wereldoorlog 
wilt herdenken door op 4 mei halfstok te vlaggen 
dan wordt dit door het gemeentebestuur bijzonder 
op prijs gesteld. Het eerbetoon is vanaf 18.00 uur tot 
zonsondergang (kort na 21.00 uur). 



Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning

Intrekken bomenkaart 

Regelgeving

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Manpadslaan 12 het plaatsen van een tuinmuur 

2012.119 
ontvangen 19 april 2012

-  Soendastraat 12 het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 2012.110 
ontvangen 17 april 2012

-  Vechtlaan 6 het vergroten van een dakkapel en 
plaatsen dakraam op het voorgeveldakvlak 2012.106 
ontvangen 15 april 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Franz Lehárlaan 136 het kappen van een atlas ceder 

2012.111 ontvangen 18 april 2012
-  Van Merlenlaan 19-19a het kappen van een tamme 

kastanje en een esdoorn 2012.107 
ontvangen 17 april 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor aanleggen 
(betreft geen bouwwerken)
-  N201  het aanleggen van een tijdelijke aansluiting 

(uitweg) op de N201 t.b.v. bouwproject De Slottuin 
2012.118 ontvangen 20 april 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De aanvragen liggen vanaf  3 mei 2012 van maandag 
tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 uur  en op 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 27 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Kees van Lentsingel 3 het uitbreiden van een 

woonhuis en het vervangen van een kozijn in de 
voorgevel 2012.098

-  Rijnlaan 142 het plaatsen van een berging t.b.v een 
scootmobiel 2012.096

-  Binnenweg 3 het plaatsen van lichtreclame 2012.090

Omgevingsvergunning voor bouwen afwijken 
bestemmingsplan en aanleggen
-  Cruquiusweg t.h.v. 45, speelbos Meermond 

het inrichten van het speelbos Meermond met 
speeltoestellen 2012.058

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Rijnlaan 132 het kappen van een conifeer en een 

ceder 2012.103
-  Valkenburgerlaan 6 het kappen van een es en een 

conifeer 2012.097
- Winterlaan 5 het kappen van een spar 2012.095

De vergunningen liggen vanaf 3 mei 2012 van 
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur  
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 
Zie:’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’.

Starten uitgebreide procedure voor 
brandveilig gebruik

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een 
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te 
verlenen:

-  Händellaan 2A brandveilig gebruik van dagziekenhuis 
Spaarne Ziekenhuis 2011.318

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf  3 
mei 2012  gedurende 6 weken van maandag tot en 
met donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

De Bomenkaart - een lijst met beeldbepalende bomen 
- zoals deze op 8 november 2011 is vastgesteld, wordt 
ingetrokken. Bij het opstellen van de bomenkaart 
was uitgegaan van een nieuw kapbeleid en 
daarmee een aanpassing van de APV. Over een nieuw 

kapbeleid wil de gemeenteraad echter pas een 
besluit nemen nadat het bestaande bomenbeleid 
en de structuurvisie groen is geëvalueerd en er 
eventueel een nieuw groenbeleid is vastgesteld. Het 
onderdeel ‘Bescherming van het bomenbestand’ 

in de APV kan tot die tijd niet aangepast worden 
waardoor de juridische basis van de bomenkaart 
is weggevallen. Wel fungeert de bomenkaart als 
een intern toetsingsinstrument voor het wel of niet 
verlenen van een kapvergunning. 

Nieuwe Beleidsnota 
‘integrale handhaving’
Bij besluit van 17 april 2012 heeft het college de 
Beleidsnota ‘integrale handhaving’ gemeente 
Heemstede vastgesteld. De Wabo verplicht 
gemeenten tot het hebben van een dergelijke 
Beleidsnota. De Beleidsnota beschrijft de keuzes die 
de gemeente maakt over de handhaving van de regels 
voor de bebouwde en onbebouwde (leef )omgeving. 
Dit omvat de volgende beleidsvelden: Bouwen en 
Ruimtelijke Ordening, Milieu, Brandveiligheid, de 
Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere 
wetten. 
In de bijbehorende prioriteitenmatrix is aangegeven 
wat de prioriteiten zijn op het gebied van handhaving 
en toezicht.

De Beleidsnota treedt met ingang van de achtste dag 
na deze bekendmaking, derhalve met ingang van 10 
mei 2012, in werking. De Beleidsnota ligt gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De regeling 
is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op 
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar 
‘Lokale regelgeving’.

Nieuw Verifi catieprotocol Inter-
gemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Bij besluit van 3 april 2012 heeft het college 
het Verifi catieprotocol IASZ vastgesteld. Het 
Verifi catieprotocol bestaat uit een aantal overzichten 
van de te verifi ëren en te valideren gegevens (en de

wijze waarop dit kan gebeuren) bij aanvragen om een 
uitkering en uitkeringsgerechtigden.
Het Verifi catieprotocol treedt 8 dagen na de 
bekendmaking, te weten met ingang van 10 mei 2012, 
in werking. Het Verifi catieprotocol ligt gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. Het 
Verifi catieprotocol is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via 
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.



Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt 
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, 
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Agenda’s

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 15 mei 2012 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 15 mei 2012
- Spreekrecht burgers
-  Presentatie ‘behoud maatschappelijke begeleiding’ 

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland
-  Jaarverslag en jaarrekening 2011 GR 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
(A-stuk)

-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 15 mei 2012 om 21.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Wanneer agendapunten in deze vergadering door 
tijdgebrek niet kunnen worden behandeld, dan schuiven 
deze door naar de vergadering van de commissie Ruimte 
op 21 mei 2012.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 15 mei 2012
-  Spreekrecht burgers
- Manpadslaangebied (B-stuk)
-  Verzoek om wijziging bestemmingsplan ‘Centrum en 

Omgeving’ (A-stuk)

-  Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noord-Oost’ 
en beantwoording inspraakreacties uitgangspunten 
(B-stuk)

-  Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ 
gemeente Heemstede 2012 (B-stuk)

-  Bestuurlijk standpunt afvalinzameling en reiniging na 
2012 (B-stuk)

-  Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (A-stuk)
-  Regionaal Actieprogramma Woningbouw (RAP) 

(B-stuk)
-  Beleid omgevingsvergunning voor afwijken 

bestemmingsplan tbv bed & breakfast (B-stuk)
-  The Vintage Store (C-stuk)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 16 mei 2012 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda: 
-  Vaststellen agenda commissievergadering 16 mei 2012
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2011 gemeente Heemstede (A-stuk)
-  Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK)  (A-stuk)
-  Ontwerp-programmabegroting 2013 VRK en 3e fase 

regionalisering VRK (A-stuk)
-  Concept Regionaal Risicoprofi el Kennemerland 

(A-stuk)
- Verordening openbaar water Heemstede (B-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK 
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt 

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op maandag 21 mei 2012 om 20.00 uur in 
de Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.  

Deze agenda wordt mogelijk aangevuld met punten die 
in de vergadering van de commissie Ruimte op 15 mei niet 
aan de orde hebben kunnen komen. Check de website 
voor de actuele agenda.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 21 mei 2012
- Spreekrecht burgers
- Evaluatie Herinrichting Binnenweg (B-stuk)
-  Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan 

(B-stuk)
-  Verbeteren parkeerterrein achter raadhuis o.v.v. VVD 

en D66 (C-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst

Op www.heemstede.nl vindt u de betreff ende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 
informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen 
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffi  e, 
telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl 

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast




