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Geacht bestuur,

Met vriendelijke groeten,

de burgemeesi

/

Heemstede

Verzenddatum
Bijlage
Uw kenmerk/datum
Ons kenmerk
Betreft
Heemstede

Postadres
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Contact
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer B. Lanser 
via telefoonnummer 023-54 85 658. U kunt ook een e-mail sturen naar
B.Lanser@heemstede.nl met vermelding van 861738.

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Aangezien aan u bij wijze van voorschot in 2020 reeds een bedrag 
ad € 1.514.529 is verstrekt, beschouwen wij de subsidie voor het jaar 2020 als 
verrekend.

Het bestuur van de Stichting WIJ Heemstede 
Postbus 578
2100 AN HEEMSTEDE

861738
Beschikking tot subsidievaststelling 2020 Stichting WIJ

Naar aanleiding van de door u ingezonden jaarrekening 2020 en het door u 
ingezonden jaarverslag 2020 delen wij u mede dat wij besloten hebben de subsidie 
voor het jaar 2020 aan uw stichting definitief vast te stellen op € 1.514.529.

Tel: 14 023 
gemeente@heemstede.nl
www.heemstede.nl

mw. mr/A.C. Nienhuis

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

iburgemeester en wethouders van Heemstede, 
m secreten;

jhw. H.W. de Vos

Bent u het niet eens met ck^besl
Dan kunt u een bezwaarschrift stiVen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet ryfeer kunnen behandelen.
Zorg dat u de juiste informatie'in uw bezwaarschrift zet
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);



• Digitaal

• Digitaal

Rechtbank Noord-Holland
Sectie Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

• de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.

U stuurt uw bezwaarschrift op tijd op
U kunt schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift sturen.

• Per post College van burgemeester en wethouders
Postbus 352
2100 AJ Heemstede
via een webformulier op onze website
www.heemstede.nl/bezwaar

Dit besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben beslist 
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


