
Net als in de rest van Nederland, hebben 
we ook in onze regio de opgave om 
meer duurzame energie op te wekken via 
zonnepanelen en windmolens. We noemen 
dit de Regionale Energie Strategie (RES). De 
ruimte is schaars in de regio IJmond/ Zuid-
Kennemerland, waar Heemstede onder valt. De 
opdracht is daarom een flinke uitdaging.

Wat vindt u van duurzame energie 
opwekken in de buurt? 
De afgelopen maanden zijn er voor onze regio 
drie verschillende scenario’s geschetst voor 
het opwekken van duurzame energie. De 
gemeente nodigt u uit mee te denken en in 
gesprek te gaan over de geschetste scenario’s. 
Wat vindt u belangrijk als het gaat om zonne- 
en windenergie opwekken in deze regio en 
bij u in de buurt? Heeft u zelf ideeën over de 
opwekking van duurzame energie? Waar ziet 
u kansen en wat kunt u zelf bijdragen? Lees 
meer op www.heemstede.nl/energietransitie

Meld u aan
Op dinsdagavond 21 januari 2020 kunt u in 
het gemeentehuis van Heemstede meepraten 
over zonne- en windenergie. Het is een 
uitgelezen kans om mee te denken over de 
kaders waarbinnen de komende jaren meer 
duurzame energie opgewekt gaat worden. 
Meld u per e-mail aan via m.middendorp@
heemstede.nl. Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging met het programma.
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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:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

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

Heemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

21 januari in het gemeentehuis
Praat mee over zonne- en 
windenergie 

Enthousiaste receptie/
kantoorvrijwilliger
Vind je receptiewerk leuk? En heb je 
affiniteit met ouderen en kun je werken met 
computers? Voor één dagdeel per week zoeken 
wij een vrijwilliger bij WIJ Heemstede - Plein1. 
Hier komen veel ouderen langs. Je geeft 
hen informatie over onze activiteiten en/of 
diensten. 

Vrijwilliger gezocht om lamp 
op te hangen
Een dame uit Heemstede zoekt hulp voor het 
ophangen van een lamp boven de eettafel. 
Ook moet het snoer van de tafelventilator 
worden vervangen (het nieuwe snoer heeft ze 
al gekocht). Wie helpt haar? Je hulp wordt zeer 
gewaardeerd!

Vrijwilliger Kapelvieringen en meer
Speciaal voor de zusters vanuit de katholieke 
congregatie zoeken we vrijwilligers die 
affiniteit hebben met het rooms-katholieke 
geloof. Iedere zondag worden bij Huize 
Bosbeek kapelvieringen gehouden. Wij zoeken 
vrijwilligers die 2x per maand helpen bij het 
halen en brengen van bewoners naar deze 
kapelvieringen. 

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Workshop Positief Opvoeden 
‘Omgaan met emoties 
van tieners’
Op donderdag 29 januari (en niet op 
7 maart zoals eerder in deze krant is gemeld) 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) de gratis Positief Opvoeden workshop 
‘Omgaan met emoties van tieners’. De 
workshop vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1. 
Tijdens deze workshop krijgen ouders 
informatie over factoren waardoor tieners 
emotioneel kunnen worden. Er worden 
praktische suggesties gegeven over hoe je als 
ouder je tiener kan leren omgaan met emoties.
Ouders, die kinderen hebben in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar, kunnen zich hiervoor aanmelden 
via www.cjgheemstede.nl. 

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 23 januari 2020 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen een opgelegde last 
  onder bestuursdwang m.b.t. de 
  verwijdering van vaartuigen 
  (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeentebestuur.heemstede.nl 

Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 137, het uitbreiden van een 

winkelpand, wabonummer 518402, 
ontvangen 25 december 2019

- Laan van Rozenburg 4, constructieve 
doorbraak, wabonummer 518212, 
ontvangen 24 december 2019

- Lijsterbeslaan 1, het plaatsen van een 
dakterras, wabonummer 523665, 

 ontvangen 1 december 2019
- Zandvoortselaan 117, het plaatsen van 

reclame, wabonummer 512212, 
 ontvangen 10 december 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 1, het plaatsen van 

een overkapping met zonnepanelen, 
wabonummer 516393, 

 verzonden 9 januari 2020
- Binnenweg 100, het uitbreiden van de 

bovenwoning op de eerste verdieping 
aan de achterzijde, wabonummer 507896, 
verzonden 6 januari 2020

- Dr. P. Cuyperslaan 3, het optrekken van de 
zijgevel t.b.v. trappenhuis, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 515986, 
verzonden 7 januari 2020

- Fazantenlaan 59, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 511527, 
verzonden 7 januari 2020

- Glipper Dreef 194A, het wijzigen van 
de constructie van een tussenmuur bij 
het trappenhuis, wabonummer 512339, 
verzonden 7 januari 2020

- Jan P. Strijboslaan 3, diverse 
gevelwijzigingen, wabonummer 498222, 
verzonden 7 januari 2020

- Lijsterbeslaan 1, het plaatsen van een 
dakterras, wabonummer 523665, 

 verzonden 9 januari 2020

- Van Merlenlaan 28A, het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 473368, 

 verzonden 6 januari 2020
- Zandvoortselaan 157, het wijzigen 

van de entree pui en inpandige 
constructiewijzigingen, wabonummer 
506022, verzonden 6 januari 2020,

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Bronsteeweg 9, het vervangen en verhogen 

van de bestaande dakkapellen op het voor- 
en zijgeveldakvlak, wabonummer 508122, 
ontvangen 5 december 2019

- Bronsteeweg 10, het vervangen van een 
reclamedoek, wabonummer 510654, 
ontvangen 10 december 2019

- Hageveld 1, het bouwen van een garage 
en een tuinberging, wabonummer 508562, 
ontvangen 6 december 2019

- Julianaplein 1, het wijzigen van de 
fietsenstalling achter Plein 1, wabonummer 
517169, ontvangen 23 december 2019

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Julianaplein 1, het wijzigen van de 

fietsenstalling achter Plein 1, wabonummer 
517169, ontvangen 23 december 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.



Amnesty zoekt collectanten
Heemstede - Wordt u dit jaar óók 
een van de 15 duizend collectan-
ten die de straat opgaan om geld 
in te zamelen voor Amnesty In-
ternational? De jaarlijkse collec-
teweek van Amnesty vindt plaats 
van 9 t/m 14 maart.
 
Wilt u meer informatie of wilt u 
zich aanmelden als collectant? 

Kijk dan op www.amnesty.nl/col-
lecte. Of mail naar:
collecteservice@amnesty.nl.

U kunt tot 31 januari ook contact 
opnemen met de collectecoördi-
nator Haarlem. Zijn naam is John 
Schrama en zijn mailadres john.
tango@hotmail.com. Vermeld 
daarbij ook uw adresgegevens.

Workshop digitale 
nalatenschap bij SeniorWeb
Heemstede - Op dinsdag 21 ja-
nuari is er wederom een open in-
loop van SeniorWeb van 10-12 
uur in de Luifel/WIJ Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede.

Van 10 tot 10.30 uur wordt de 
workshop   ‘Regel uw digitale na-
latenschap’ gehouden. 

Als iemand is overleden is het 
voor nabestaanden vaak heel 
moeilijk toegang te krijgen tot 
diens computerbestanden. Het is 

verstandig deze digitale nalaten-
schap tijdig goed te regelen. Piet-
Hein Buur, vrijwilliger van Senior-
Web Haarlem, legt uit hoe u dat 
kunt doen.

Aansluitend aan de presentatie 
helpen de ervaringsdeskundigen 
van SeniorWeb u graag met vra-
gen over PC, laptop, tablet, iPad 
of smartphone. Neem uw eigen 
apparaat mee. Toegang voor de-
ze inloopochtend is gratis. Aan-
melden is niet nodig.

RCH klaar voor de voorjaarscompetitie
Heemstede - De winterstop in 
de voetballerij is altijd wel een 
dingetje. Ooit ontstaan bij zwa-
re winters met veel sneeuw en 
dus kans op afgelastingen en 
dus een verstoring van de com-
petitie.

De winters van de laatste jaren 
stellen niet zoveel meer voor en 
het bezit van minimaal 1 kunst-
grasveld bij verenigingen geeft 
toch de vraag: “Waarom een 
winterstop?”.

De winterstop wordt echter 
vooral gebruikt voor herinrich-
ting van de competities. Soms 
zitten teams te hoog ingedeeld, 
maar andersom kan natuurlijk 
ook en dan benut de KNVB de 
winterstop om teams zodanig 
te plaatsen dat ze in een gelijk-
waardige poule terecht komen, 
een soort promotie/degrada-
tie, maar zodanig dat de spe-
lers plezier in het voetbal blij-
ven houden.

Daarnaast kun je bij de winter-
stop ook winterkampioenen 
benoemen en zo had RCH in de 
najaarscompetitie twee winter-
kampioenen: de O11-2 en de 
O13-1.

O11-2 kampioen.

O13-1 kampioen.
Foto’s:  Harry Opheikens

Van de week mijmerde ik even over de eerste 
vakantie zonder ouders. Als tiener ging ik toen 
samen met mijn zus op strandvakantie naar El 
Arenal op Mallorca. Ik herinner me dat nog als de 
dag van gisteren.

We kwamen op de luchthaven van Palma de Mal-
lorca aan en baanden ons een weg zeulend met 
de zware ko� ers richting uitgang, op zoek naar 
de hostess van onze touroperator. Wij zoeken. Er 
stonden allemaal representatieve dames keurig 
in uniform en sjaaltjes van diverse reisorganisa-
ties op een rij. De laatste hostess was voor ons: 
een totale desillusie. Een wat gezette zweteri-
ge slonzige vrouw doemde op met een verscho-
ten blauw T-shirt dat over haar buik bungelde en 
weinig � atteus afkleedde, van voren voorzien 
van een � inke vetvlek waar je niet omheen kon. 
Het is dat op het klembord met de passagierslijst 
een versleten sticker met het logo van de tour-
operator zat, anders waren we haar zo voorbij 
gelopen. Echt vriendelijk was ze niet, een beetje 
een kenau. Ma Bijdehand. Het was natuurlijk ook 
niet zo’n dure reis die we geboekt hadden.

In de bus op weg naar het hotel, stelde ze zich 
voor, gevolgd door de zin: “En als er wat is, dan 
vind ik het wel zo lief als u dat meldt.” Daarna 
dreunde ze verveeld de veel te dure excursies op, 
waarbij volgens haar de jeeprally over het eiland 
wel het hoogtepunt was. “En geeft u die jongens 

in de jeep maar een extra riante fooi, want ze 
doen het hartstikke leuk en niet voor niets”, be-
nadrukte ze daarbij. Naarmate het warmer werd 
in de bus, werd haar T-shirt nat van het zweet. Zo 
hielp de Spaanse zon die verdomde vetvlek te 
camou� eren.

A� jn, hostess zijn is natuurlijk ook geen vetpot. 
En zeker niet eenvoudig. Ik sprak ze weleens en 
de verhalen die je dan hoort, daar lusten de hon-
den geen brood van. Zo moeten ze dag en nacht 
beschikbaar zijn voor noodgevallen en calami-
teiten.  Een van de reizigers belde zo’n hostess 
in het holst van de nacht uit haar bed om zo’n 
‘noodgeval’, want ‘een van de twee badkamer-
lampjes had het begeven’. Het andere lampje 
deed het dus nog gewoon. Daarvoor bel je dan 
iemand uit zijn nest. Doe normaal, hoe klein is je 
wereld dan?

Een andere hostess moest prompt een zieke En-
gelse hostess van een collega touroperator ver-
vangen en linea recta met een groot deel van het 
Britse reisgezelschap door naar het ziekenhuis 
wegens opgelopen verbrandingsverschijnselen 
en zonnesteken. Die bleke Britten hadden name-
lijk meteen na aankomst de godganselijke dag in 
de brandende zon op het strand liggen bakken, 
zonder enige bescherming. Brandend zand dus. 
Dan wordt zo’n wellness resort een hellness. En 
dan wil je als hostess ook wel met de noorder-
zon vertrekken.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Ma Bijdehand

Historische 
biografi efi lm 
met lunch
Heemstede - Op donderdag 
23 januari is een historische 
biogra� e� lm (2018), waarna u 
gezellig samen de lunch kunt 
gebruiken in de Luifel, Heren-
weg 96 te Heemstede. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
met: 023-5483828.  Van 10.30 
tot ongeveer 13.30 uur. De en-
tree is € 13,50 inclusief lunch. 
Reserveren is verplicht, om te-
leurstellingen te voorkomen. 

Dit kan via:
www.wijheemstede.nl of tele-
fonisch van op werkdagen tus-
sen 9.00-13.00 uur: 
el.: 5483828.

Lezing einde ondersteuning 
Windows 7 bij SeniorWeb
Heemstede - Op dinsdag 21 ja-
nuari start de open inloop van 
SeniorWeb met een presenta-
tie waar Wim Hoes alles over het 
einde van de ondersteuning van 
Windows 7 vertelt en wat dit voor 
u kan betekenen.

Locatie: de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Van 10-12 uur. Hier 

kunt u terecht met al uw vragen 
over uw smartphone of tablet. U 
kunt dan ook uw eigen apparaat 
meenemen. Deze presentatie 
duurt ongeveer een half uur. De 
Open Inloop is gratis.

Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of belt u: 
023- 5483828.

Diner & Film: driegangendiner 
met dramafi lm
Heemstee - Woensdag 22 janu-
ari vindt een Diner & Film plaats, 
een driegangendiner met daarna 
een drama� lm (2018), bij WIJ in 
de Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. 

Vanaf 18.00 uur kunt u aan ta-
fel en om 19.15 uur start aanslui-
tend de � lm. Voor het menu kunt 

u vanaf vrijdag 17 januari kijken 
op www.wijheemstede.nl.
U betaalt voor Diner & Film sa-
men € 17,50. U kunt natuurlijk 
ook alleen naar de � lm, dan is de 
entree € 7,-. 
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of belt u 
met 023-548 38 28 op werkdagen 
tussen 9.00-13.00 uur.

Heemstede - Op maandag 20 
januari om 14 uur vindt bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, de Open In-
loop Vriendinnenclub plaats. U 
kunt kennis komen maken met 
de vrouwen die zich inmiddels al 
hebben aangemeld bij de Vrien-
dinnenclub.
Wilt u vooraf al even contact belt 
u dan met Corrie van Rijn op 023-
822 42 97 of Ellen Swart bij WIJ 
Heemstede tel. 023-5483828.

Open Inloop 
Vriendinnenclub

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

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
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

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

online 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
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
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’.

Beleidsregel Bibob 
Heemstede 2020
Op 7 januari 2020 hebben zowel het college 
als de burgemeester, ieder voor zover hun 
bevoegdheid strekt, de Beleidsregel Bibob 
Heemstede 2020 vastgesteld. Artikel 3 van 
deze beleidsregel treedt met terugwerkende 
kracht in werking vanaf 1 januari 2020 en de 
overige artikelen treden met ingang van 
1 februari 2020 in werking. De beleidsnotitie 
Wet Bibob gemeente Heemstede is hiermee 
vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Verwijdering 
gemeentelijke boom bij 
Zandvoortselaan 169
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 169: 1 iep, 

Ø 80-90 cm. (zwamaantasting/ houtrot in de 
kroon, herplant 1 boom aan de Constantijn 
Huygenslaan in het voorjaar 2020)

Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
29 januari 2020 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.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




