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Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Verkoop kaarten 
Herfstbal

Commissievergaderingen oktober
Op 15, 16 en 17 oktober komen de 
raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte bijeen in het raadhuis. 
Raadscommissies zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als u dat 
wilt ook uw mening geven over onderwerpen. 
Hieronder een greep uit de onderwerpen die in 
oktober worden behandeld: o.a. de begroting 
voor 2014, het groenbeleidsplan voor de 
komende jaren en verkeersregelinstallaties op 
de Heemsteedse Dreef/Wipperplein. 

De commissie Samenleving komt op dinsdag 15 
oktober om 20.00 uur bijeen. Op de agenda onder 
meer: subsidie voor verlichting van het voetbalveld 
van HBC.
De vergadering van de commissie Middelen 
vindt plaats op woensdag 16 oktober om 20.00 
uur. Hier staat onder meer de begroting voor 
2014 op de agenda. De commissie gaat nog niet 
inhoudelijk in op de begroting, dat gebeurt tijdens 
de begrotingsraad op donderdag 6 en vrijdag 
7 november. Maar wilt u uw mening geven over 
de begroting, dan kunt u op 16 oktober komen 

inspreken. Deze input wordt dan meegenomen 
bij de bespreking van de begroting door de 
raad op 6 en 7 november. Verder staat o.a. de 
eigendomsoverdracht van de brandweerkazerne in 
Heemstede aan de Veiligheidsregio Kennemerland 
op de agenda. 
De commissie Ruimte vergadert op donderdag 
17 oktober vanaf 20.00 uur. De commissie spreekt 
onder meer over de vormgeving en vervanging 
van verkeersregelinstallaties op de kruispunten 
Heemsteedse Dreef-César Francklaan en het 
Wipperplein. In dit verband wordt ook een 
onderzoek besproken naar het plaatsen van 
verkeerslichten bij de (fiets)oversteek Postlaan-
Heemsteedse Dreef-Van den Eijndekade. Ook 
bespreekt de commissie het Groenbeleidsplan. In 
de zomer konden inwoners hierop reageren, o.a. 
via een enquête. De inspraakreacties zijn verwerkt 
in het definitieve plan, dat volgens planning op 31 
oktober door de raad zal worden vastgesteld. Verder 
staat het bestemmingsplan Woonwijken Zuid en 
West op de agenda. Na bespreking in de commissie 
Ruimte zal de raad dit bestemmingsplan naar 
verwachting eveneens op 31 oktober vaststellen.
Verderop in deze uitgave vindt u de volledige agenda’s 
van de commissievergaderingen.

Winkels mogen voortaan alle 
zondagen open
Op 26 september heeft de raad de nieuwe 
Verordening winkeltijden Heemstede 2013 
vastgesteld. In de verordening is geregeld dat 
alle winkels op zondag open mogen zijn van 
11.00 uur tot 20.00 uur. Winkeliers zijn niet 
verplicht hun winkel te openen op zondag.

Ook kan het college ontheffing van de sluitingstijd 
verlenen. Dat kan in bijzondere gevallen, 
bijvoorbeeld bij de lancering van een boek of een 
andere bijzonder nieuw product. 
Voorheen konden winkels in Heemstede, als ze 
daarvoor ontheffing hadden gevraagd, 12 keer 
per jaar op zondag open zijn. Daarnaast kon één 
supermarkt elke zondag na 16.00 uur open zijn. 

Op 10 oktober 2013 is het de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid. Heemstede doet mee om te werken 
aan een duurzame gemeente. Op deze dag worden 
diverse activiteiten georganiseerd. De Dag van de 
Duurzaamheid start met voorlezen op basisscholen. 
Verder is er een Duurzaamheidsmarkt, de uitreiking 
van de prijs ‘Duurzaamste ondernemer Heemstede 
2013’, diverse workshops voor jong en oud en u 

kunt uw bandenspanning 
laten controleren. Ter afsluiting 
organiseert de gemeente 
Heemstede in samenwerking 
met CASCA van 19.30-22.00 
een Energiecafé. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mvoheemstede.nl.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid



Start aanleg ligplaatsvoorzieningen pleziervaart Heemstede
In het voorjaar van 2013 konden inwoners 
van Heemstede een aanvraag doen voor 
een ligplaats voor pleziervaartuigen. Na de 
inschrijftermijn zijn alle aanvragen beoordeeld 
en indien mogelijk de vergunningen 
afgegeven. Inmiddels is gestart met de 
aanleg van de ligplaatsvoorzieningen. Deze 
uitvoering gebeurt in twee fasen. 

De 1e fase is gestart op maandag 7 oktober 2013 en 
omvat de aanleg van voorzieningen op de locaties 
Linge, IJssellaan, Patrijzenlaan/Glipperpad, Van ’t 
Hoffl  aan (ter hoogte van het trapveld), Esdoornkade, 
Zandvaartkade, Asterkade en Vondelkade en P.C. 
Hooftkade. De werkzaamheden nemen per locatie 

ongeveer één dag in beslag.
In de 2e fase komen de Jan Steenlaan, Willem 
van de Veldekade, Jacob van Ruisdaellaan, 
Bronsteevijver, Mozartkade en Tooropkade aan 
bod. Direct-aanwonenden en vergunninghouders 
ontvangen nog een brief over het tijdstip van 
uitvoering.
Op alle genoemde locaties komen houten palen 
langs de beschoeiing in de oever. Waar nodig 
worden zelf aangebrachte palen en/of hinderlijke 
beplanting verwijderd. De nieuwe houten palen 
krijgen later dit jaar nog twee aanmeerogen en een 
ligplaatsnummeraanduiding. De uitvoering van de 
werkzaamheden is in handen van Schelvis Infra B.V. 
uit Heemstede.

Op dinsdag 15 oktober organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
in samenwerking met basisscholen De Ark 
en De Evenaar en Casca Kinderopvang, BSO 
Mambo de workshop ‘De opvoedachtbaan’. De 
workshop is van 20.00 (inloop vanaf 19.45 uur) 
tot 22.00 uur in de aula van de Evenaar, van 
der Waalslaan 33 in Heemstede. 

Tijdens deze avond behandelt Krista Okma 
(schrijfster en moeder) samen met ouders 
de belangrijkste tips die in haar boek ‘De 
opvoedachtbaan’ naar voren komen. Dit doet zij aan 

de hand van haar persoonlijke 
ervaringen als moeder. 

Aanmelden 
Heeft u interesse voor deze workshop? Meld u 
aan bij Floor van Blitterswijk, coördinator CJG 
Heemstede fvanblitterswijk@heemstede.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop. Er is 
plek voor maximaal 40 ouders. Lees meer over deze 
en andere workshops op www.cjgheemstede.nl.

Week van de opvoeding
Workshop ‘De opvoedachtbaan’ door Krista Okma

Expositie Ton van Ierschot
Op dit moment exposeert Ton van Ierschot met 
zijn schilderijen in de Burgerzaal. De meeste van 
zijn schilderijen dragen een metafysische inslag 
“Wat komt er na de natuur?”. Mystiek met een 
romantische inslag wordt verbeeld in veelal 
expressieve schilderijen. Deze expositie hangt nog 
tot en met 25 oktober 2013 in de Burgerzaal. 

Expositie Maria Loef
In de maanden oktober en november is in de 

publiekshal werk te zien van Maria Loef. Haar werk 
bestaat veelal uit landschappelijke schilderijen.

Ontwerp “Meetup buitenmeubilair”
Onder het motto “Do you wanna Meetup” heeft 
de interieurarchitect Marjon Bodewes het Meetup 
buitenmeubilair ontworpen. Dit bijzondere ontwerp 
is nog te zien in de publiekshal. Neem gerust plaats!
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u 
van harte welkom om de verschillende exposities te 
komen bewonderen.

Exposities Raadhuis Heemstede

Maria Loef

Start verkoop kaarten Herfstbal Kinderboerderij ‘t Molentje
Op zaterdag 9 november 2013 tussen 
17.30 uur en 20.15 uur vindt op het terrein 
van Kinderboerderij `t Molentje het inmiddels 
traditionele Herfstbal plaats. De voorverkoop 
van toegangskaarten voor dit kinderfeest is 
gestart.
 
U kunt een keuze maken uit kaarten met vier 
verschillende toegangstijden. De kaarten zijn 
dagelijks tijdens openingstijden verkrijgbaar bij 
de kinderboerderij en de publieksbalie van het 
raadhuis. Kaarten kosten € 3,50 per stuk en geven 
toegang aan één volwassene met twee kinderen 
tot en met 11 jaar.

Tijdens de viering van het Herfstbal is het terrein 
van de kinderboerderij met hulp van vele 
vrijwilligers omgetoverd tot een sprookjesachtige 
omgeving met honderden lichtjes. Dit jaar vieren de 
kinderen, samen met alle bosbewoners, de komst 
van de nieuwe koningin. Wordt zij overal vriendelijk 
ontvangen? Beleef het mee!
 
Voor meer informatie over het Herfstbal kunt 
u contact opnemen met de beheerder van de 
Kinderboerderij via telefoonnummer 023-528 94 62 
of per e-mail kinderboerderijheemstede@xs4all.nl.

Handige app voor 
bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten 
dat er een verbouwing in uw straat aankomt? 
Of dat uw buurman een uitbouw gaat 
bouwen? Waar bomen gekapt worden? Met de 
Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte 
blijven van de laatste bekendmakingen. 
Download de gratis app in de App Store 
(Apple) of Play Store (Android).



De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering op 15, 
16 en 17 oktober 2013 in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 15 oktober 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 15 oktober 2013
- Spreekrecht burgers
- Begroting 2014 Werkvoorzieningschap Zuid-

Kennemerland (A-stuk)
- Beschikbaarstelling subsidie peuterspeelzalen 

2e helft 2013 en vergoeding kosten 
ingebruikneming nieuwe locaties (C-stuk o.v.v. 
VVD en GL)

- Aanvraag subsidie verlichting voetbalveld 
Stichting Sportpark H.B.C. (C-stuk o.v.v. GL)

- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur Paswerk 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 
woensdag 16 oktober 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 16 oktober 2013
- Spreekrecht burgers
- Programmabegroting 2014 en 

meerjarenbegroting 2015-2017 (ten behoeve van 
het spreekrecht) (A-stuk)

- Eerste begrotingswijziging 2014 (A-stuk)
- Najaarsnota 2013 (A-stuk)
- Eigendomsoverdracht brandweerkazerne 

(A-stuk)
- Wijziging APV, regeling paracommercie (A-stuk)
- Jaarverslag 2012 bureau handhaving (C-stuk o.v.v. 

VVD en D66)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 17 oktober 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 17 oktober 2013
- Spreekrecht burgers
- Vormgeving en vervanging VRI’s kruispunten 

Wipperplein en Heemsteedse Dreef – César 
Francklaan en verkeersonderzoek Postlaan 
(A-stuk).

- Vaststelling bestemmingsplan “Woonwijken zuid 

en west” (A-stuk)
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal (Torenlaan) (A-stuk)

- Vaststelling bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, eerste gedeeltelijke herziening” 
(A-stuk)

- Groenbeleidsplan Heemstede 2014 (A-stuk)
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning kindertuin/generatietuin 
Wandelbos Groenendaal Stichting Kom in Mijn 
Tuin (A-stuk)

- Vaststelling subsidieverordening 
Energiebesparing gemeente Heemstede (A-stuk)

- Omgevingsvergunning wijzigen gebruik gebouw 
Wabo-scouting in Wandelbos Groenendaal 
(Torenlaan) ten behoeve van filmopnames en 
buitenschoolseopvang (B-stuk)

- Overzicht bouwprojecten oktober 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
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 raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergaderingen commissies oktober

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperdreef 209 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 7472, ontvangen 23 september 
2013. 

- Spoorzichtlaan 3 het kappen van 2 coniferen 
wabonummer 7474, ontvangen 21 september 
2013. 

- Timorstraat 65 het plaatsen van een dakopbouw 
wabonummer 7477, ontvangen 22 september 
2013. 

- Glipperweg 20 het kappen van 2 coniferen 
en 1 eik wabonummer 7476, ontvangen 22 
september 2013. 

- Franz Schubertlaan 34 het vervangen van een 
dakkapel wabonummer 7546, ontvangen 23 
september 2013. 

- Laan van Insulinde 34 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7547, ontvangen 23 september 2013. 

- Nicolaas Beetslaan 12 het plaatsen van een 
dakopbouw wabonummer 7549, ontvangen 24 
september 2013. 

- Troelstralaan 13 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7550, 
ontvangen 26 september 2013. 

- Paulus Potterlaan 12 het vervangen van een 

betonnen damwand door een houten damwand 
+ bouwen steiger, wabonummer 7551, 
ontvangen 27 september 2013. 

- Kennemeroord 23 het kappen van 2 
kastanjebomen wabonummer 7555, ontvangen 
27 september 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 42 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 7020, ontvangen 4 
september 2013. 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.

- Binnenweg 129 het gedeeltelijk verbouwen van 
een winkel naar 3 appartementen wabonummer 
7017, ontvangen 3 september 2013. 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 42 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 7020, ontvangen 4 
september 2013. 

- Binnenweg 16 het maken van een droogloop 
op het dak wabonummer 6634, ontvangen 16 
augustus 2013.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 29 het wijzigen van de 

brandcompartimenten wabonummer 6482, 
verzonden 30 september 2013. 

- Molenlaan 4 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 7491, verzonden 4 oktober 2013. 

- Schielaan 1 het plaatsen van een berging 
wabonummer 5936, verzonden 4 oktober 2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 2 populieren 
wabonummer 7493, verzonden 4 oktober 2013. 

- Els van Roodenlaan 7 het kappen van 1 zeeden 
wabonummer 7211, verzonden 4 oktober 2013. 

- Van der Spiegellaan 19 het plaatsen van een 
houten fietsenberging wabonummer 6355, 
verzonden 4 oktober 2013. 

- Glipper Dreef 209 het kappen van 1 beuk 
wabonummer 7472, verzonden 4 oktober 2013. 

- W. Denijslaan 2 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 7184, verzonden 4 oktober 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de flat Scholtenlaan 152 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van 

 de bewoner. (verzonden: 3 oktober 2013)

Het besluit ligt vanaf 10 oktober zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt 
u bezwaar maken. Zie hiervoor Inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Verkeersbesluit



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.

Winkeltijden
Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad 
de Verordening winkeltijden Heemstede 2013 
vastgesteld. De verordening treedt met ingang van 
10 oktober 2013 in werking. Per diezelfde datum 
vervallen de Verordening winkeltijden Heemstede 
en het Beleid avondopenstelling winkels op grond 
van artikel 6 en 7.

Gunning opdrachten door 
toekenning van een uitsluitend recht 
Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad de 
Verordening gunning opdrachten door toekenning 
van een uitsluitend recht Heemstede 2013 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 17 
oktober 2013 in werking. Per diezelfde datum is de 
Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht Heemstede 2012 
ingetrokken.

De Verordeningen ligt tot en met 1 januari 2014 ter 
inzage op het gemeentehuis. De Verordeningen zijn 
na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Nieuwe verordeningen




