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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
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Bijeenkomst over herinrichting 
Heemsteedse Dreef-Camplaan
Ondanks een aantal genomen 
verkeersmaatregelen in de afgelopen jaren, 
blijkt het kruispunt Heemsteedse Dreef 
- Camplaan niet veilig genoeg. Voor het

verbeteren van de inrichting speelt niet 
alleen veiligheid, maar ook bereikbaarheid en 
leefbaarheid een rol
Op dinsdag 25 september vanaf 
19.30 uur is in het gemeentehuis een 
bijeenkomst over herinrichting van het 
kruispunt. Tijdens deze bijeenkomst geven 
een groep inwoners (hierna: participatiegroep) 
en adviesbureau Goudappel Coffeng een 
toelichting op hun onderzoeken. 
De participatiegroep heeft een voorkeur 
voor halve afsluiting van het kruispunt. 
Goudappel Coffeng gaat in op de effecten 
van verschillende varianten voor de 
verkeerscirculatie en verkeersveiligheid. 
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn en een mening te geven.
Lees meer op www.heemstede.nl/kruispunt

Meld grote evenementen in 2019 
vóór 1 november bij de gemeente
Bent u in 2019 van plan een groot en mogelijk 
risicovol evenement in Heemstede te 
organiseren? Meld dit dan vóór 1 november 
2018 bij de gemeente. Uw evenement wordt 
dan beoordeeld en geplaatst op de regionale 
evenementenkalender. Hulpdiensten, 
als brandweer, politie en Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
(GHOR), hebben zo een overzicht met de 
grote evenementen die in de regio worden 
georganiseerd en kunnen advies geven over 
de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Evenementenkalender vastgesteld 
in december
In december 2018 stellen de gemeenten een 
regionale evenementenkalender vast. Dit 
betekent dat uitsluitend de datum van het 
aangemelde evenement vaststaat. Hierna 
kunt u een vergunning voor het evenement 
aanvragen bij de afdeling Algemene en 
Juridische Zaken van de gemeente. Staat uw 
evenement niet op de kalender, dan kan het 
zijn dat uw evenement op de door u beoogde 
datum niet door kan gaan. 

Woensdag 10 oktober: 
Dag van de 
Duurzaamheid
Uitgelicht: Presentatie docu�lm 
over Plastic soup
We vertonen ’s avonds de docu�lm 
‘From Source to Sea’ van Plastic Soup 
Surfer Merijn Tinga in de aula van 
College Hageveld. Je bent welkom 
vanaf 18.30 uur. Merijn leidt de 
docu�lm zelf in.
Luister naar het verhaal van Merijn 
en bedenk wat je zelf kunt doen om 
minder plastic te gebruiken. Voor meer 
informatie en tickets: kijk op Facebook 
en Instagram Duurzaam Heemstede 
of stuur een mailtje naar h.lankveld@
heemstede.nl.

Meldingsformulier aanvragen
Stuur een e-mail naar postbusAJZ@heemstede.nl 
om een meldingsformulier evenementen aan 
te vragen.

ONDERNEMERSONTBIJT in de 
Heerlijkheid met o.a. pitches van
lokale energiepioniers en circulaire
helden

VOORLEZEN op basisscholen
over energietransitie

WEEKMARKT
VALKENBURGERLAAN met o.a.
foodtruck van Rabobank,
presentatie Van Streek, informatie
over duurzaam (ver)bouwen.
Vertoning docufilm FROM SOURCE
TO SEA van PLASTIC
SOUP SURFER in de aula
van College Hageveld

Op zondag 23 september worden 
oversteekplaatsen aangelegd op 
de Binnenweg, ter hoogte van de 
Dekamarkt en in de Raadhuisstraat ter 
hoogte van het plein met de dorpspomp.

Lees meer op 
www.heemstede/werkaandeweg

Vergadering 
gemeenteraad 
27 september

In deze uitgave:

- Bekendmakingen
Wet milieubeheer

- Handhavingsacties
- Omgevings-
 vergunningen



Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Vrijwilligers voor het Hospice
Wij zijn op zoek naar integere, toegewijde 
vrijwilligers die boodschappen willen doen 
(1x per week op dinsdagochtend). Vind je 
het leuker om te zorgen voor de was- en het 
strijkgoed van onze gasten dan ben je ook van 
harte welkom (2 x keer per week van 14.00 
-16.00 uur).

Chau�eur kringloopwinkel
In de bestelbus ga je op dinsdag (9-15 uur) 
samen met de bijrijder op pad. Je gaat meubels 
en andere spullen halen/brengen bij de 
klanten thuis. Je bent klantvriendelijk, in bezit 
van rijbewijs BE, fysiek goed en je hebt humor. 

Zwemvrijwilliger
Zwemmen is heerlijk voor het lichaam en de 
geest. Lekker bewegen en lol maken in het 
water. Wij zoeken vrijwilligers die cliënten, in 
verschillende leeftijden, willen begeleiden 
bij het zwemmen. Je bent geduldig, kunt 
standvastig zijn en wil samen plezier maken!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Kinderboerderij 
’t Molentje heeft 
kledinginzamelpunt
Wist je dat je bij kinderboerderij ’t Molentje 
in Groenendaal nu ook oude kleding kunt 
inleveren? Elke dag tussen 10.00 uur en 
16.30 uur kunt u bij de bakken terecht. Iedere 
kilo kleding levert de boerderij 20 cent op. 
Alle kleine beetjes helpen!

Buurtbemiddeling 
Heemstede start 
met maandelijks 
inloopspreekuur
Vanaf donderdag 4 oktober kunt u als 
inwoner van Heemstede met vragen over 
burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks inloopspreekuur. Het gaat dan 
specifiek om vragen die u niet direct met uw 
buren kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het maandelijkse spreekuur vindt elke eerste 
donderdag van de maand plaats tussen 15.00-
16.00 uur in De Luifel (WIJ Heemstede) aan de 
Herenweg 96. U kunt vrij inlopen; aanmelding 
vooraf is dus niet nodig. Lees meer over 
buurtbemiddeling in Heemstede op 
www.meerwaarde.nl

Vergadering gemeenteraad 27 september
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 
27 september 2018 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 27 

september 2018
- Beëdiging raadslid (onder voorbehoud van 

afronding procedure)
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Beleidsplan Openbare Verlichting, 

vaststelling plan
- Ingediende moties bij de Kaderbrief 2019-

2022

Hamerpunten:
Verklaring van geen bedenkingen Nieuwbouw 

polikliniek SEIN – Meer en Bosch

Overige punten:
- Lijst van Ingekomen stukken 

raadsvergadering 27 september 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Bekendmakingen Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend 
dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit van het oprichten of 
veranderen van de inrichting hebben gedaan 
ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer:
- Oléron Heemstede, Zandvoortselaan 167
- Alimo/Centurycars Heemstede, 

Nijverheidsweg 32

- VOF De Dinkelhoeve, Herenweg 61
- W. van Zadel & Co B.V., Leidsevaartweg 

0-ong.

Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval Leidsevaartweg 11
Het college van B&W van Heemstede heeft een 
kennisgeving ontvangen op grond van artikel 
4 van het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval van WEEVER sloopwerken B.V. voor 
het gebruik van een mobiele puinbreker op de 
locatie Leidsevaartweg 11 te Heemstede.

De werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 17 september tot 11 november 
gedurende 3 aaneengesloten werkdagen van 
07.00 tot 19.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
Omgevingsdienst IJmond via (0251) 26 38 63 
of per e-mail info@odijmond.nl

Handhavingsacties
Verwijdering �etswrakken 
Stationsomgeving
Op 25 september 2018 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden in opdracht 
van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
Heemstede.

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De medewerkers van bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede hebben de volgende 
fietsen in onvoldoende rijtechnische staat 
aangetroffen:
- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een grijze 

damesfiets, merk Sparta
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 28: een roze 

kinderfiets, merk K3
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 31: een 

groene herenfiets, merk Kynast
- Kerklaan, ter hoogte van 39: een blauwe 

damesfiets, merk Batavus, een zwarte 
damesfiets, merk Highlander

- Herenweg, ter hoogte van Shell tankstation: 
een zilveren damesfiets, merk Union

- Burghavepad: een rode damesfiets, 
merkloos

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 28: een 
paarse herenfiets, merk Giant

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een roze kinderfiets, merk Limit, een 
grijze herenfiets, merk Gazelle, een zwarte 

damesfiets, merk Gazelle, een zwarte 
damesfiets, merk Falkx

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 6: een 
beige damesfiets, merk Koga

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: een 
zwarte damesfiets, merk Reflection, een 
zwarte damesfiets, merkloos

- Frieslandlaan, ter hoogte van flat Roodmus: 
een rode bakfiets, merk ’t Mannetje

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink: 
een zilveren damesfiets, merk Cumberland, 
een zwarte herenfiets, merk Gazelle, een 
zwarte damesfiets, merk Limit

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling: 
een zwarte damesfiets, merkloos, een 
groene damesfiets, merk Rental, een 
zwarte kinderfiets, merk Avalon, een 
groene damesfiets, merk On the Road, een 
zwarte herenfiets, merk Popal, een blauwe 
damesfiets, merk Gazelle

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors: 
een groene damesfiets, merk Gazelle, 
een blauwe damesfiets, merk Sparta, een 
zilveren herenfiets, merkloos

- Overijssellaan, ter hoogte van 197: een 
zwarte damesfiets, merk Limit, een 
blauwe herenfiets, merk Gazelle, een grijze 
damesfiets, merk Gazelle

- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees: 
een zwarte damesfiets, merk Vogue Elite, 
een blauwe herenfiets, merk Gazelle, 
een grijze damesfiets, merk Maxwell, 
een roze damesfiets, merk Rossler, een 
zwarte herenfiets, merkloos, een blauwe 
damesfiets, merk Target

- Laan van Insulinde, ter hoogte van 
Molenwerfslaan: een zwarte herenfiets, 
merk Sparta

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 3 oktober 2018 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 

een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede

Verwijdering aanhangwagens Iepenlaan 
en Nijverheidsweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 15 augustus 2018 het 
volgende voertuigen aangetroffen:
- Een merkloze, witte gesloten aanhanger 

vlakbij Iepenlaan 2
- En merkloze gesloten aanhanger aan de 

Nijverheidsweg tegenover de watertoren
In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagens zijn op 
19 september 2018 voorzien van een 
beschikking. De eigenaar krijgt tot en 
met 3 oktober 2018 de gelegenheid zijn 
aanhangwagen van de openbare weg te 
verwijderen. De aanhangwagen mag dus 
niet verplaatst meer worden naar een andere 
plek op de openbare weg. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

Hebt u vragen over bovenstaande publicaties, 
neem dan contact op met bureau Handhaving 
via het algemene telefoonnummer 14 023.

Onthe�ng van werktijdenregeling Ankerkade 1 t/m 61
Op woensdag 19 september van 06.00 uur tot 
donderdag 20 september 07.00 uur, worden 
werkzaamheden verricht aan de Ankerkade 1 
tot en met 61 in Heemstede.
Volgens artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 
moeten de werkzaamheden op werkdagen 

en op zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur 
worden uitgevoerd. 
Wij hebben besloten op grond van artikel 8.3 
lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te verlenen 
van het verbod buiten deze werktijden 
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten 

voor bovengenoemde periode en werktijden. 
Door de werkzaamheden op genoemde tijden 
uit te voeren wordt grote verkeershinder 
voorkomen. Belanghebbenden kunnen 
bezwaar maken tegen dit besluit. Het besluit is 
verzonden op 17 september 2018



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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 indienen 
(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. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar

maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 

bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening 
(DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 

gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 

bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening  
(DigiD) nodig.

In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef 275, het uitbreiden van

de eerste verdieping, wabonummer 326777,
ontvangen 3 september 2018

- Herenweg 140, het plaatsen van reclame,
wabonummer 302853, ontvangen 4
september 2018

- Kerklaan 74, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 327007,
ontvangen 5 september 2018

- Mahlerlaan 5, vergroten dakkapel op het
voor- en achtergeveldakvlak + constructieve

aanpassingen binnen bestaand 
hoofdgebouw, wabonummer 325203, 
ontvangen 31 augustus 2018

- Oudemanslaan 5, het kappen van 5
naaldbomen, wabonummer 325398,
ontvangen 2 september 2018

- Zomerlaan 28, het kappen van een catalpa,
wabonummer 327074, ontvangen 6
september 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Kerklaan 84, het plaatsen van een

draaipoort voor de auto en een loophek,
wabonummer 312954, verzonden
13 september 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen

Verwijderde gemeentelijke boom Kadijk
- 1 els in de berm van de Kadijk ter hoogte

van huisnummer 13 (aantasting van
wilgenhoutrups, herplant in najaar 
2018-voorjaar 2019)

De els is verwijderd volgens artikel 4:10f van de 
Algemene Plaatselijke Verordening.

In/uitrit 
Raadhuisplein 4
Op 13 september 2018 heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek 
een in- en uitrit aan te leggen bij Raadhuisplein 
4, 2101 HB, Heemstede.




