
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 januari 2020

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

Straatverlichting 
stuk?

Meld het via 
www.heemstede.nl/

meldpunt

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Dinsdag 4 februari 20.00 uur
Expertavond over afval scheiden
Steeds minder afval: hoe krijgen we dat in 
Heemstede voor elkaar? Op dinsdagavond 4 
februari laat de gemeenteraad zich informeren 
over afval scheiden. Afvalscheiding kan op 
verschillende manieren: direct bij de bron 
(waarbij het afval al gescheiden wordt 
ingezameld) of achteraf bij de afvalverwerker 
(nascheiding) of met tussen-varianten. Experts 
en ervaringsdeskundigen vertellen over de 
ervaringen en nieuwste inzichten. Ook u bent 
van harte welkom! Zo leren we samen meer 
over afval scheiden en de meest eff ectieve 
manier voor Heemstede. 

Programma
De expertavond vindt plaats in het raadhuis. 
Het doel is dat iedereen na afl oop naar huis 
gaat met meer kennis. Verschillende mensen 

komen hun expertise en ervaringen delen. 
Zo vertellen bewoners van Merlenhoven over 
de proef in hun wijk om meer afval thuis te 
scheiden en zo te komen tot minder restafval. 
Wat er in het land speelt en welke keuzes 
gemeenten zoal maken, vertelt een landelijke 
afvalexpert. De gemeenten Lisse en Leiden 
delen hun ervaringen met bronscheiding en 
nascheiding. 

Vervolg
Na deze expertavond bespreekt de 
raadscommissie Ruimte de vervolgstappen om 
tot een besluit over de afvalzameling te komen. 
Deze bespreking vindt plaats in de vergadering 
op donderdag 13 februari om 20.00 uur in het 
raadhuis. Ook hier bent u uiteraard van harte 
welkom.

Overlastspreekuur 
6 februari
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
6 februari tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. 
U hoeft zich vooraf niet aanmelden. U kunt vrij 
inlopen. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl.

Heemstede

Aanmelden e-mailnieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Heemstede? Abonneer u dan op 
de nieuwsbrief van de gemeente. U ontvangt periodiek de nieuwsbrief in uw mailbox. 
Meld u aan via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Verwijdering 
gemeentelijke bomen 
Havenstraat-oost
Het havengebied bij de Havenstraat-oost 
wordt opnieuw ingericht. Daarvoor is het 
nodig bomen te verwijderen ter hoogte van 
huisnummer:
- 43: 1 els, Ø 40-50 cm. 
- 47: 1 es, Ø 20-30 cm. 
- 53: 1 es, Ø 20-30 cm. 
- 55: 1 es, Ø 30-40 cm. 
- 57: 1 els, Ø 40-50 cm. 

Voor deze 5 bomen geldt een herplantplicht 
van 6 bomen in hetzelfde gebied. 
Direct-belanghebbenden kunnen tot 
en met 12 februari 2020 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 40. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, 
waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Wijziging gemeen-
schappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland
Op 12 februari 2019 heeft het college, na 
toestemming van de raad, de wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
vastgesteld. De wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling is op 1 februari 
2019 in werking getreden. Lees de volledige 
bekendmaking in de Staatscourant via 
zoek.offi  cielebekendmakingen.nl.

Mandaatbesluit Basis-
registratie ondergrond 
Bloemendaal en 
Heemstede 2019
Op 14 januari 2020 heeft het college het 
Mandaatbesluit Basisregistratie ondergrond 
Bloemendaal en Heemstede 2019 vastgesteld. 
Dit mandaatbesluit is met terugwerkende 
kracht in werking getreden op 1 december 
2019. Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ir. Lelylaan 6, restaureren van het 

natuursteen en opnieuw schilderen van de 
wapens bij het Oude Slot, wabonummer 
530043, ontvangen 16 januari 2020

- Soendastraat 21, het bouwen van een 
berging aan de zijgevel van het woonhuis, 
wabonummer 528729, ontvangen 

 14 januari 2020
- Drieherenlaan 16, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 530069, ontvangen 

 15 januari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Ir. Lelylaan, het planten van bomen binnen 

het (bestemmings) plangebied van het 
project Slottuin, wabonummer 509445, 
verzonden 21 januari 2020

- Hageveld 1, het bouwen van een garage 
en een tuinberging, wabonummer 508562, 
verzonden 23 januari 2020

- Javalaan 31, de aanbouw van een erker 
aan de zijgevel, wabonummer 512756, 
verzonden 23 januari 2020

- Scheldelaan 20, het realiseren van een 
nieuw kozijn in de voorgevel, wabonummer 
513361, weigering omgevingsvergunning, 
verzonden 23 januari 2020

- Zandvoortselaan 117, het plaatsen van 
een reclamebord, wabonummer 512212, 
verzonden 27 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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Zandvoortselaan 117, het plaatsen van 

twee reclameborden, wabonummer 
512212, weigering omgevingsvergunning 
verzonden 27 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
- Sportparklaan 12, het plaatsen van 

een loods voor de reddingsbrigade, 
wabonummer 516354, ontvangen 

 19 december 2020

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Sportparklaan 12, het plaatsen van 

een loods voor de reddingsbrigade, 
wabonummer 516354, ontvangen 

 19 december 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken 
na publicatie hun zienswijzen kenbaar 
maken aan het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

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



Groenendaals gezwam
Heemstede - Roel Ramakers uit Heemstede stuurde deze 
fraaie foto in. Hij vermeldt daarbij: “Wonderlijke natuur in ‘ons’ 
Groenendaal. Deze foto van de week gemaakt.Is het herfst, 
winter of voorjaar?”

Fred Teeven bij Preek van de Leek
Heemstede - Fred Teeven ken-
nen we als oud-Staatssecretaris 
van Justitie en oud-O�cier van 
Justitie. Tijdens de aankomen-
de Preek van de Leek op zondag 
2 februari in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein gaat hij die-
per in op zijn taak bij het OM met 
betrekking tot het opsporen van 
oorlogsmisdaden en het vervol-
gen van oorlogsmisdadigers. Hij 
staat stil bij de slachto�ers van 
oorlogsmisdrijven. Hierbij krijgen 
wij inzicht in zijn drijfveren en le-
vensovertuiging.

Hoe is dit te koppelen aan een 
preek in de kerk? Fred is opge-
groeid in Haarlem en heeft een 
sterke band met Kennemerland. 
Hij woont nog altijd in de regio. 
Hij geeft zelf aan niet gelovig te 

zijn. Toch gaat hij de uitdaging 
aan om te spreken in de eerstvol-
gende Preek van de Leek. Men-
sen zien hem of als Crime�ghter 
of als knu�elbeer. Zijn part-time 
baan als buschau�eur na zijn af-
treden als staatssecretaris heeft 
menigeen verrast. Zijn activitei-
ten als columnist bij de daklozen-
krant en zijn lidmaatschap van 
vele maatschappelijke belangen-
organisaties zijn minder bekend.
Daarnaast is Teeven ondernemer 
en heeft een adviesbureau voor 
adviezen op het terrein van vei-
ligheid en risicomanagement. 
Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan zondagmiddag 2 februari a.s. 
naar de Oude Kerk, waar Fred Tee-
ven ons meeneemt in zijn wereld 
en dit koppelt aan onze samenle-
ving. De aanvang is 15.30 uur, ge-
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schatte eindtijd 17.00 uur en de 
kerk is open vanaf 15.00 uur.  De 
entree is gratis en aanmelden is 
niet nodig.

Nieuw afhaalpunt van de 
Heemsteder: De Pauwehof
Heemstede - Binnenkort komt er 
een nieuw afhaalpunt voor losse 
kranten bij: de Pauwehof. In het 
sociaal-cultureel centrum aan de 
Achterweg 19 kunnen bezoekers 
van de Pauwehof een Heemste-
der meenemen.
Bovendien zijn de kranten be-

stemd voor inwoners van de wij-
ken rondom het Wilhelminaplein 
die onverhoopt geen krant in de 
bus krijgen.
Overigens: als dit het geval is 
neemt u natuurlijk snel con-
tact op met Verspreidnet: 0251-
674433 of info@verspreidnet.nl.

Opnieuw een avond over energie
Heemstede - Op 21 januari ston-
den de deuren van het raadhuis 
open voor een bijeenkomst over 
een onderwerp dat velen bezig-
houdt. Je kunt geen krant open-
slaan of actualiteitenprogram-
ma’s bekijken of het woord duur-
zaam, energie, gasloos, CO2, �jn-
stof of energietransitie valt. De 
overheid heeft 30 regio’s aange-
wezen onder de naam Regiona-
le Energie Strategie (RES) om de 
mening van de inwoners te pei-
len. Noord-Holland is verdeeld in 
twee regio’s Noord en Zuid, waar-
onder Heemstede. 

Zestig aanwezigen op deze 
avond waaronder 40 echte inwo-
ners. Het team van RES gaf in het 
kort een presentatie, wie ze zijn 
en wat ze doen. Het was de be-
doeling dat de inwoners aange-
ven welke ontwikkelingen op het 
gebied van wind en zonkracht 
gewenst dan wel ongewenst zijn. 
Daarna konden, gedurende an-
derhalf uur, de aanwezigen aan 
de slag.  Op grote vellen kon men 
via stickers aangeven wat volgens 
hen gewest is en wat niet.

De keuzemogelijkheden waren 
enorm. Als uitkomst, die verre 
van volledig is, hebben de aan-
wezigen geen probleem met de 
bouw van zonnepanelen op gro-
te gebouwen. Langs het spoor 
kunnen ook panelen worden ge-
plaatst net als windmolens langs 
de snelweg. Interessante gedach-
te is ook het plaatsen van zonne-
panelen op parkeerplaatsen.

Windturbines langs het Noord-

zeekanaal stuiten op weerstand 
vanwege schade aan de vogel-
stand.  Wat men per se niet wil is 
de duinen of strandwallen benut-
ten om energie op te wekken. Op 
industrieterreinen is ook veel mo-
gelijk. “We doen dit alles voor de 
toekomstige generatie”, werd be-
nadrukt. In dat verband was het 
goed te zien dat een aantal leer-
lingen van college  Hageveld aan-
wezig was. Zij zijn een project ge-
start om hun school te verduur-
zamen. Scholier Joshil kreeg de 
hand op elkaar toen hij de stel-
ling poneerde dat de maatrege-
len de natuur niet mochten be-
schadigen. Alles wat men boven-
gronds doet brengt hinder of ver-
vuiling teweeg.

Dat er van onze 27.000 inwo-
ners slechts 40 de moeite nemen 

hun zegje te doen geeft te den-
ken. Voor velen is het nog een 
ver-van-mijn-bed-show. In het al-
gemeen willen mensen wel iets 
doen met de nieuwe energie, 
maar zien door de bomen het bos 
niet meer. Over andere vormen 
van energieopwekking werd de-
ze avond niet gesproken, al zijn 
er nog volop andere mogelijkhe-
den.
Deze avond bleef beperkt tot 
windturbines en zonnepanelen. 
Op zich een interessante avond 
om te zien hoe hoe de grote ge-
mene deler denkt over zon- en 
windenergie. Ze waren het niet 
altijd met elkaar eens, maar uit-
eindelijk kwam er toch een rede-
lijk overzicht tot stand wat men 
wel en niet wil.
 
Eric van Westerloo 

Rijbewijskeuringen in 
Wijkcentrum De Wereld
Haarlem - Wie voor verlenging 
van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op vrijdag 14 februa-
ri terecht bij Wijkcentrum De We-
reld (Stichting Dock) aan de Laan 
van Berlijn 1 te Haarlem. De kos-
ten voor de 75+ keuring bedra-
gen € 45,-. Chau�eurs jonger dan 
75 jaar met rijbewijs CDE betalen 

€ 70,-. Vooraf dient wel even een 
afspraak te worden gemaakt via 
085-065 0005. Dit kan tussen 9 en 
13 uur. Zelf online een afspraak 
plannen kan via: www.rijbewijs-
keuringen.info. Dan kost de keu-
ring respectievelijk € 40,- en € 60-. 

De volgende keuringsdag is op 
vrijdag 13 maart.

Lezing over 
zuiver water
Heemstede - Donderdag 30 ja-
nuari om 19.30 uur houden Jack 
van Dijk en Karel Thieme een le-
zing over ‘zuiver water’ bij WIJ in 
de Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Ons leidingwater voldoet 
aan ‘de wettelijke norm’, maar hoe 
zuiver is het eigenlijk? Flessenwa-
ter, is het allemaal ongeveer het-
zelfde of zijn er grote verschillen? 
Kraanwater zelf �lteren of zuive-
ren, waarom zou je dat doen?
Karel Thieme (Zuiver water am-
bassadeur) verzorgt een lezing 
over ‘De Ontdekking van Zuiver 
Water’. Daarnaast zal orthomo-
leculair geneeskundige Jack van 
Dijk een bijdrage verzorgen met 
als thema ‘Zuiver Water & Onze 
Gezondheid.’
Wie een �esje (leiding)water 
meebrengt kan dit tussen 19.00 
en 19.30 uur laten testen. Entree: 
€5,-. Tijdig aanmelden (reserve-
ren verplicht) in verband met het 
aantal beschikbare plaatsen via 
email info@echtzuiverwater.nl of 
info@wijheemstede.nl. of telefo-
nisch van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00-13.00 uur: tel.: 023-
5483828.

Trefpuntlezing: 
‘Adriaan Pauw, 
de Heerlijkheid 
Heemstede’
Heemstede - Op dinsdag 4 fe-
bruari vindt om 13.30 uur de 
Trefpuntlezing ‘Adriaan Pauw, de 
Heerlijkheid Heemstede’ door Hil-
lebrand de Lange plaats, in de 
Luifel, Herenweg 96 te Heemste-
de.
De grootste Heemstedenaar al-
ler tijden. Zo zou je Adriaan Pauw 
wel mogen noemen. In deze pre-
sentatie volgt Hillebrand de Lan-
ge de zichtbare sporen die Adri-
aan Pauw hier heeft achtergela-
ten en laat hij aan de hand van 
een PowerPoint zijn betekenis 
voor de regio en voor het land 
zien. Toegang: 5,-
Reserveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of telefonisch 
op werkdagen tussen 9-13 uur: 
tel.: 5483828.

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’.

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 13-12-2019: L.G. Ramokone, geboren 
 12-05-1985, Tooropkade 1
- Per 23-12-2019: S.R. Trel, geboren 
 31-01-1987, Zandvoortselaan 70

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen 6 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 spoed 
een voorlopige voorziening aanvragen bij de 

Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 20-1-2020: M. Harper, geboren 
 13-07-1997, Binnenweg 86 A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen 4 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, (023)548 58 68)).




