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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Raadhuis gesloten op 
25 mei i.v.m. Pinksteren

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Bestemmingsplan 
 Watermuziek
-  Inloopspreekuur CJG verhuist 
 naar Raadhuis

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’
Op dinsdag 2 juni van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in samenwerking met Kinderdagverblijf 
Bumme een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar en vindt plaats op Kinderdagverblijf 
Bumme, Overboslaan 28 A in Heemstede. 

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat kinderen 
grenzen uitproberen, maar ze moeten ook leren om 
te gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan 
bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd 
wordt. Hoe kunnen ouders omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en 
leer je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken.

Meer weten en aanmelden? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl. 

Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.

Volgende week bij u in de brievenbus

Preventiekrant 2015
Aanstaande maandag en dinsdag wordt de 
‘Preventiekrant 2015’ verspreid in Heemstede. 
Deze krant staat, ook met het oog op het 
voorjaar en de zomer, vol tips over veiligheid 
op de meest uiteenlopende gebieden. Zo 
wordt aandacht gevraagd voor veiligheid op 
de camping, de voorjaarsschoonmaak die niet 
zonder (brand)gevaar is en het op slot doen 
van ramen en deuren, ook als u maar heel even 
van huis bent.

Het tegengaan van woninginbraken blijft een 
speerpunt voor de politie. De teamchefs van 
Kennemerkust, waaronder Heemstede valt, vertellen 
meer hierover. Zij benadrukken dat de politie 
úw ogen en oren nodig heeft om inbrekers op 
heterdaad te betrappen!

De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners 
op het gebied van preventie en organiseerde in 
april een voorlichtingsbijeenkomst daarover in 
de Glip. Tijdens deze goedbezochte middag was 
er de nodige interesse voor het opzetten van 
een buurtpreventieteam; ook in andere wijken in 
Heemstede is dit het geval. De gemeente helpt 
inwoners graag daarbij; meer informatie hierover is 
te lezen op de gemeentelijke website. 
De preventiekrant wordt verspreid in het 

Gaat u (binnenkort) op vakantie naar het buitenland? Vraag op tijd uw 
paspoort of identiteitskaart aan. Wilt u snel geholpen worden? Maak dan 
een afspraak. U kunt langskomen wanneer het u uitkomt en wordt direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en makkelijk dus! Ga naar 
www.heemstede.nl en klik rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.

folderpakket. Heeft u geen krant ontvangen? 
U vindt de Preventiekrant digitaal op www.
heemstede.nl. Ook kunt u een exemplaar in de 
publiekshal van het Raadhuis halen.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Léharlaan 78, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 22365, 
ontvangen 1 mei 2015 

- Kadijk 38, het plaatsen van een kas, 
 wabonummer 22374, ontvangen 1 mei 2015
- Waterpark 49, het plaatsen van een schuifbare 

transparante balkonbeglazing, 
 wabonummer 22383, ontvangen 1 mei 2015
- Julianalaan 6, het vervangen van reclame, 

wabonummer 22388, ontvangen 4 mei 2015
- Alberdingk Thijmlaan 5, het plaatsen van 

een toegangspoort en een erfafscheiding, 
wabonummer 22476, ontvangen 4 mei 2015

- Raadhuisstraat 49, het vervangen van een 
winkelpui, wabonummer 22481, 

 ontvangen 6 mei 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Dr. P. Cuyperslaan 32, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 21576, verzonden 13 mei 2015, 

- Oudemanslaan 5, het kappen van 1 eik, 
wabonummer 22333, verzonden 13 mei 2015

- Wakkerlaan 3, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 22189, verzonden 13 mei 2015

- César Francklaan 17, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 21257, 

 verzonden 13 mei 2015
- Herenweg 83D, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 21330, verzonden 13 mei 2015
- Binnenweg 5, het plaatsen van reclame (haaks 

reclamebord en reclamebord boven de pui), 
wabonummer 21307, verzonden 13 mei 2015

- Achterweg 19A, het verbreden van de corridor 
en voorzien van een schuifdeur van de Oude 
Kerk (revisie op verleende vergunning 2013, 

Omgevingsvergunningen

Vanaf 1 juni nieuwe locatie inloopspreekuur 
Inloopspreekuur CJG verhuist naar Raadhuis Heemstede
Het inloopspreekuur van Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) is nog tot en met 31 mei op de Lieven 
de Keylaan 7 in Heemstede. Vanaf 1 juni 2015 kunt u 
voor het inloopspreekuur terecht bij het CJG op de 
nieuwe locatie in het Raadhuis in Heemstede.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of 
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over 
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u 

terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en 
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers 
weten de weg naar de juiste instantie en helpen 
u graag bij het vinden van het antwoord op uw 
vragen.

Inloopspreekuur CJG (vanaf 1 juni)
Raadhuis, Raadhuisplein 1 
2101 AH Heemstede 
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl
www.cjgheemstede.nl

maandag, dinsdag, donderdag van 09.00-12.00 uur
woensdag van 14.00-17.00 uur

 zaak 5581), 20780, verzonden 18 mei 2015
- M. Vaumontlaan 18, inpandige constructieve 

wijzigingen, wabonummer 21922, 
 verzonden 18 mei 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 28, het plaatsen van 
 een steiger, wabonummer 22168, ontvangen 
 22 april 2015. In het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken. 

- Zandvoorter Allee 28, het plaatsen van een dakka-
pel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 22180, 
ontvangen 23 april 2015. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 08 mei 2015: J.T. Jamora, 
 geboren 14-08-1991, Eerelmanstraat 14.
- Per 08 mei 2015: R. Jansen, 
 geboren 30-04-1965 , Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 

352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 04 maart 2015: C.J.W. Kroese, 
 geboren 18-06-1959 , De Nachtegaal 12.
- Per 23 maart 2015: A. Gutpintér, 
 geboren 10-08-1966, Binnendoor 2.
- Per 25 maart 2015: H. Beunder, 
 geboren 04-09-1960, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.
- Per 25 maart 2015: H. Dekker, 
 geboren 04-04-1957, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.

- Per 27 maart 2015: M. Kal, 
 geboren 24-07-1990, Franz Lehárlaan 110.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 260 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner (verzonden 12 mei 2015). Het besluit ligt 

vanaf 21 mei 2015 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 

een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.



Vanaf 1 juni nieuwe locatie inloopspreekuur 
Inloopspreekuur CJG verhuist naar Raadhuis Heemstede

Drank- en horecavergunning
Op 11 mei 2015 heeft de burgemeester besloten een 
drank- en horecavergunning voor het uitoefenen 

van het slijtersbedrijf te verlenen aan De Koning 
Winkelbedrijven V.O.F., Glipper Dreef 105. Neem 

voor meer informatie contact op met de afdeling 
Algemene en Juridische Zaken, tel. 023-5485607.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost-Watermuziek’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPgh1noordoost-0101 met ingang van donderdag 
21 mei 2015 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage ligt. 

Watermuziek
Watermuziek is een woonwijkje gelegen aan de 
Jan van Gilselaan en de Hendrik Andriessenlaan te 
Heemstede. Ten behoeve van het wijzigen van de 
bouwmogelijkheden wordt het bestemmingsplan 
Woonwijken Noordoost herzien. 

Bestemmingsplan ‘Gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost-

Watermuziek’
De mogelijkheden voor de nieuwe woonwijk 
zijn in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan “Woonwijken Noordoost”. 
Door middel van het door de gemeenteraad 
vaststellen van een nieuwe bestemmingsplan kan 
medewerking worden verleend aan het bouwen 
van maximaal 18 woningen. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels 
en toelichting) is met ingang van donderdag 21 
mei 2015 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage Het plan kan digitaal worden ingezien 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met 
planidn: NL.IMRO.0397.BPgh1noordoost‐0101 
en op de website van de gemeente Heemstede. 
Tevens ligt het plan ter inzage in de publiekshal 

van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
De openingstijden van het raadhuis vindt u op de 
website www.heemstede.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn 
(21 mei 2015 t/m 2 juli 2015) kan eenieder 
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt 
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 
e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de Mevrouw L.C.Wijker 023-5485783 
of de heer B. ter Haak 023-5485766 van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Ook voor nadere informatie over 
het ontwerpbesluit kunt u zich tot hen wenden.

Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Gedeeltelijke herziening 
Woonwijken Noordoost - Watermuziek te Heemstede
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van het bestemmingsplan 
Gedeeltelijke herziening Woonwijken Noordoost 
- Watermuziek, een verzoek om vaststelling 
van hogere waar den in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond. Het hogere waarden besluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid 
van het college tot vaststelling van hogere 
waarden is gemandateerd aan de directeur van 
Omgevingsdienst IJmond. Deze maakt bekend dat 

er een ontwerpbesluit hogere waarden is genomen. 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden voor de geluidbelasting ligt met ingang 
van 21 mei 2015, gedurende zes weken, samen 
met het ontwerpbestemmingsplan Gedeeltelijke 
herziening Woonwijken Noordoost - Watermuziek, 
ter inzage bij de balie van het raadhuis van 
Heemstede en bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan 

een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen 
kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder 
vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere waarden bestemmingsplan 
Gedeeltelijke herziening Woonwijken Noordoost 
- Watermuziek te Heemstede”. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken 
met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863.

Uitgevoerde verwijdering fietsen Overijssellaan en Havenstraat
In april 2015 hebben wij de verwijdering 
aangekondigd van:
- Een blauwe herenfiets, merk ‘Revenge’ met 

2 lekke banden bij het portiek van de flat 
‘Groenling’ aan de Overijssellaan.(gepubliceerd 
15 april 2015)

- Een zwarte herenfiets, merk Gazelle, zonder zadel 

ter hoogte van Havenstraat 43 (gepubliceerd 21 
april 2015)

Bovengenoemde fietsen zijn respectievelijk op 
7 en 13 mei 2015 in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 13 
weken na publicatie. Binnen deze periode kan de 

eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Sinds 1 april 2015 is in Heemstede geen 
omgevingsvergunning meer nodig voor het 
kappen of ingrijpend snoeien van bomen, tenzij 
het gaat om bomen die zijn opgenomen op de 
Bomenkaart Heemstede 2015. Het verwijderen 
van gemeentelijke bomen met een diameter van 
20 centimeter of meer op 1,30 centimeter hoogte 
wordt altijd gepubliceerd, tenzij er sprake is van 
noodkap in verband met direct gevaar.

Te verwijderen bomen:
- 1 dode es, met een diameter van 40 cm, ter 

hoogte van Franz Leharlaan 38. Er is geen ruimte 
voor herplant

- 1 els, met een diameter van 40 cm, achter het 
perceel Coby Riemersmalaan 37. De kroon van 
de boom is instabiel geworden. Er is geen ruimte 
voor herplant

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 14 
dagen na publicatie van deze melding reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 023- 
548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid tot 
bezwaar is.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 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 reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
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. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 mei 
2015 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 mei 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Jaarrekening 2014 gemeente Heemstede
- Visie winkelcentra Heemstede-fase 1
- Vaststellen duurzaamheidsjaarverslag 2014
 
Hamerpunten
- Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Kennemerland
- Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 

Heemstede 2015
 

Overige punten
- Benoemen burgerlid voor de Adviescommissie 

voor ruimtelijke kwaliteit gemeente Heemstede
- Benoeming commissievoorzitters
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 mei 2015
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.




