
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 november 2016

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 (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

In deze uitgave:
- Voorlichtingsavond over 
 alcohol- en drugsgebruik 
 onder jongeren
- Omgevingsvergunningen

Raad bespreekt begroting gemeente 
op 3 en 4 november
In de gemeentelijke begroting staat wat de 
inkomsten van de gemeente zijn en waar we het 
aan uitgeven. En wat de woonlasten zijn voor een 
gemiddelde woning in Heemstede. 
Op donderdagavond 3 en vrijdagmiddag 4 
november bespreekt de gemeenteraad de 
begroting. U bent van harte welkom om de 
vergadering (in de Burgerzaal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1) als toehoorder bij te wonen. 

Op www.heemstede.nl/begroting2017 vindt u de 
complete begroting, waar u digitaal doorheen kunt 
‘klikken’.

Volg ons op 
Facebook en Twitter

INKOMSTENH
eem

stede

Totaal aantal
huishoudens

11.662 € 380.000

Gemiddelde 
woningwaarde 2015

Inwoners

26.766

53% 47%

Verhouding vrouw/man

20-64 jr.

Leeftijdsopbouw

ouder dan
65 jr.27%

0-19 jr.23%
50%

banen in
Heemstede

met < 10 personen 
werkzaam 

Cijfers 2014

35% 31% 34%
Eenpersoons Zonder

kinderen
Met

kinderen

Gemiddeld besteedbaar inkomen
per huishouden

Bedrijvigheid

Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2017

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op 
een rijtje gezet. Daarnaast tonen we een aantal plannen voor 2017. De complete begroting 2017 vindt u op www.heemstede.nl. 

Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 402,- € 242,-

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven vrijwel gelijk (2017: €840, 2016: €839).

€ 196,-

€ 50.439.000 

€ 27.234.000 

54% € 13.752.000 
27%

€ 6.057.000  

€  720.000  

€  2.500.000  

€  2.567.000  

€ 575.000 

€ 400.000  

€  195.000

€  298.000

€  317.000  

€ 123.000  

19%  € 9.453.000

€  1.360.000

€ 1.242.000  

€  3.466.000  

Totale inkomsten

Overige inkomsten

(OZB)
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng

Inkomsten vanuit he�ngen

OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�en-
he�ngen

Begrafenisrechten

Omgevings-
vergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

Huren en pachten

Dividenden

Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  3.385.000 

Groen en openbare ruimte
€ 2.270.000

Verkeer, vervoer
en waterstaat
€  6.546.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.355.000

Veiligheid
€ 1.704.000   

Duurzaamheid en reiniging
€  2.445.000 

€ 245

€ 64

€ 85

€ 91 € 51

€  9.414.000

Financiën 
(incl.begrotingsresultaat)

Bestuur en 
dienstverlening
€  1.931.000  € 352 € 72

Rioolhe�ng

Algemene uitkering vanuit het Rijk

UITGAVEN

Heem
stede

2017

Wet maatschappelijke
ondersteuning
€  6.631.000  

Werk & Inkomen
€ 6.790.000  € 254

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2017 gaan besteden?

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

€ 50.439.000  

De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

HIGHLIGHTS

Algemene voorzieningen
€ 7.406.000  € 277

Jeugdwet
€  3.947.000 € 147

€ 248

Vervangen bomen Torenlaan
Opknappen Rhododendronvijver en omgeving 

Wandelbos
Groenendaal:

Speelplekken
opknappen en uitbreiden

Website vernieuwen en
meer online dienstverlening 

Uitvoeren visie 
winkelcentra 

Grijs water in
raadhuis 

HeemSteeds 
Duurzamer 

Opknappen
Wilhelminaplein 

Participatie van
inwoners

Bibliotheek als
ontmoetingscentrum 

Ondersteuning via Loket Heemstede, Centrum voor Jeugd en
Gezin en Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Hieronder een greep uit de plannen in 
2017. Een overzicht van alle plannen 
vindt u in de complete begroting 2017 
op www.heemstede.nl.

Highlights ‘wat gaan we doen’ 

Versterken samenwerking
op regionaal niveau

Huisvesten
statushouders   

Toekomstbestendige
begraafplaats 

Scenario's 
Manpadslaangebied

8.108

95%

47.600

34.500

Heemstede

Nederland

2.141 bedrijven

Expositie in raadhuis 
Kunstlijn 2016
Op woensdagmiddag 2 november om 17.00 uur gaat de centrale 
expositie van de Kunstlijn 2016 van start in het raadhuis van 
Heemstede. Het thema van deze Kunstlijn, met werk van professionele 
Heemsteedse kunstenaars, is ‘Over Morgen’. 
Speciaal voor de Kunstlijn is het raadhuis op zaterdag 5 november en 
zondag 6 november tussen 11.00 uur en 17.00 uur geopend. In dat 
weekend gaan ook bij verschillende kunstenaars de deuren open voor 
publiek. De centrale expositie in het raadhuis is tot 30 november 2016 
te bezoeken tijdens openingstijden.

Woensdag 23 november 2016
Feest voor Heemsteedse vrijwilligers

Meld u aan bij Burgernet en maak 
Heemstede veiliger 

De gemeente Heemstede geeft elk jaar een feest 
voor alle Heemsteedse vrijwilligers als blijk van 
waardering voor hun enthousiasme en inzet. 
Vrijwilligers, verenigingen en organisaties die met 
vrijwilligers werken zijn van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. U bent van harte welkom op woensdag 
23 november 2016 van 19.30 uur tot 21.30 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis op het Raadhuisplein. 
Rond 20.00 uur wordt de winnaar van de 

Vrijwilligersprijs 2016 bekend gemaakt. Het thema is 
de Digitale Vrijwilliger van het jaar.
Het nomineren van uw digitale vrijwilliger kan nog 
tot 8 november 2016. Vraag het nominatieformulier 
aan via Jose van Duin van Vrijwilligerspunt 
Heemstede: jvanduin@wijheemstede.nl

Burgernet is een unieke samenwerking tussen 
burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven. 
Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar 
is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, 
vermissingen of doorrijden na een ongeval. 

Doe ook mee met Burgernet!
Op dit moment zijn er ruim 2700 
Burgernetdeelnemers in Heemstede. 
Help ook mee en word vandaag nog 
Burgernetdeelnemer. 
Ga naar burgernet.nl en meld u aan.



Voorlichtingsavond over alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren
Op woensdag 16 november van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in samenwerking met het Atheneum 
College Hageveld een voorlichtingsavond 
over het gebruik van alcohol en drugs onder 
jongeren. De (gratis) bijeenkomst is bedoeld 
voor ouders van jongeren tussen 12 en 17 jaar. 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom op College 
Hageveld.

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze 
steeds meer activiteiten ondernemen en mensen 
ontmoeten zonder ouder(s). De verleiding kan dan 
groot zijn. Marion Kooij van Brijder Jeugd Preventie 
vertelt over trends op het gebied van alcohol- en 
drugsgebruik. Hoe u als ouder kunt herkennen 
of uw kind iets gebruikt. En op welke manier u 

effectief het gesprek aangaat met uw kind over dit 
onderwerp. Ook kunt u verschillende soorten drugs 
bekijken. 

Na de pauze deelt verslavingsdeskundige Renée 
Kelder haar kennis en persoonlijke ervaringen over 
drugs en wilskracht. Renée schreef de autobiografie 
‘De parttime-junkie’ over de periode dat zij de drug 
GHB gebruikte. 

Aanmelden
Bij College Hageveld via e-mail college@hageveld.nl. 
Vermeld in het onderwerp ‘voorlichtingsbijeenkomst 
alcohol en drugs 16 november’.

Raadsbesluiten 
27 oktober 2016
Aanwezig waren: 19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Parkeerverordeningen 2017 (17 stemmen voor 
en 2 stemmen tegen. De fracties van HBB, D66, 
VVD, CDA en PvdA stemden voor. De fractie van 
GL stemde tegen.)

- Najaarsnota 2016 unaniem
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 oktober 2016

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 10 november 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1: 

20.00 uur bezwaar tegen een terugvordering op 
  grond van de Participatiewet 
  - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen een besluit op grond van 
  de Wet openbaarheid van bestuur 
  - openbaar - 

21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om urgentie - niet openbaar - 
 
Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de 
datum van de hoorzitting, via www.heemstede.
nl> Politiek en organisatie> Vergaderstukken & 
besluiten> Kalender. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoon (023) 5485607.

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften

Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- Per 8 september 2016: de heer J.N. Elenbaas, 
geboren op 30-06-1955, adres: Vijfherenstraat 52

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 
14 december 2016 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).

Dunnen/knotten 
gemeentelijke 
bomen
- 8 essen ten oosten van het recreatiepad 

Heemsteder Veld Noord, in het moeras langs het 
Spaarne.

Reageren
Direct belanghebbenden kunnen tot 16 november 
2016 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.

Intocht Sinterklaas
Op 28 oktober 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen voor het organiseren van de intocht van 
Sinterklaas op zaterdag 12 november 2016.

Sinterklaas meert rond 12.00 uur aan in Van 
Merlenvaart (Herfstlaan, ter hoogte van het 
molentje van Groenendaal). De optocht van 
Sinterklaas zal vervolgens rond 12.15 uur vanaf de 
Van Merlenvaart via de Herfstlaan, Vrijheidsdreef en 
Van Merlenlaan, eindigen bij het raadhuis waar hij 
ontvangen wordt door de burgemeester.

Wegafsluiting
Op zaterdag 12 november 2016 zal, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, de Herfstlaan tussen 
Groenendaalkade/Molenlaan en Valkenburgerlaan 
van 10.30 uur tot 12.30 uur afgesloten worden voor 
autoverkeer. 
 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon 
(023) 5485607.

Controles hondenbelasting van start
Het bedrijf Holland Ruiter gaat in opdracht 
van (onder andere) de gemeente Heemstede 
een controle op de hondenbelasting 
uitvoeren. Dit betekent dat binnenkort een 
hondencontroleur bij u kan aanbellen en 
enkele vragen kan stellen over het al dan niet 
hebben van een hond. De controleurs kunnen 
zich legitimeren met een identiteitsbewijs.

Niet thuis en wel hond(en)?
Als de controleur u niet thuis treft en vermoedt dat 
u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat 
hij een aangifteformulier hondenbelasting achter in 
uw brievenbus. U kunt dit formulier dan invullen en 
terugsturen.

Hond aanmelden
Wie zijn of haar hond nog niet bij de gemeente 
heeft aangemeld, kan dit alsnog doen. U kunt het 
aangiftebiljet downloaden via www.gbkz.nl. Voor 
nadere inlichtingen en/of vragen over de controle 
hondenbelasting belt u met Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ) op 023-512 60 66.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Brederolaan 3, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 76848, 
ontvangen 17 oktober 2016

- Anna Blamanlaan 22, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 78540, ontvangen 20 oktober 
2016

- Chrysanthemumlaan 29, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
79212, ontvangen 22 oktober 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 83, het plaatsen van een inrijpoort, 

wabonummer 61179, verzonden 28 oktober 
2016

- Kadijk 29, het kappen van een eik, wabonummer 
65619, verzonden 28 oktober 2016

- Kerklaan 74, het doorbreken van 3 muren, 
wabonummer 65638, verzonden 28 oktober 
2016

- Anton Mauvestraat 6, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, uitbreiden terras 
en badkamer, wabonummer 54675, verzonden 
28 oktober 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik (uitgebreide procedure)
- Adriaan Pauwlaan 19, gebruiksvergunning 

i.v.m. aanpassing/uitbreiding die is gerealiseerd 
(revisie), wabonummer 56356, ontvangen 

 2 september 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Bronsteeweg 19, uitbreiden woonhuis en 

diverse gevelwijzigingen, wabonummer 58780, 
ontvangen 8 september 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u 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 digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden openbare vergaderingen op 
respectievelijk 15, 16 en 17 november  2016 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. 
De agenda’s zien er als volgt uit:

Commissie Samenleving 15 november:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 
 15 november 2016
- Spreekrecht burgers
- Sport en bewegen in Heemstede
- Doelgroepenvervoer: reizigersbijdrage en 

maximaal te reizen afstand (B-stuk)
- Vangnetuitkering Participatiewet 2016 (A-stuk)
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2019 

(A-stuk)

- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 
incl. Paswerk

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 16 november:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 16 november 2016
- Spreekrecht burgers
- Intrekken verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen (A-stuk)
- Splitsing Eneco (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte 17 november:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 17 november 2016
- Spreekrecht burgers

- Plan van aanpak project Manpadslaangebied 
(B-stuk)

- Nota bodembeheer regio IJmond (A-stuk)
- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- 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. U kunt 
de stukken ook digitaal raadplegen met behulp van 
de computer in de publiekshal van het raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies november 2016

Verkeersbesluit
Het instellen van een tijdsvenster van 8.00 tot 11.00 
uur op de bestaande laad- en losplaats gelegen ter 
hoogte van Cloosterlaan 2, waardoor hier buiten 
deze tijden geparkeerd mag worden. 

De volledige tekst van dit verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
2 november 2016 zes weken ter inzage in het 
raadhuis van Heemstede. 

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




