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Kruising Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan

Verbetering verkeerssituatie voor fietsers
Tijdens de uitvoering van het project herinrichting
Herenweg fase 2 is een nieuwe verkeersregelinstallatie
(VRI) geplaatst op het kruispunt HerenwegZandvoortselaan-Lanckhorstlaan. Direct na de
inwerkingstelling bleek dat de wachttijd voor fietsers
erg lang was. Hierover heeft de gemeente veel klachten
ontvangen. De aansturing van de VRI is daarom recent
zodanig aangepast dat fietsers vaker groen krijgen. De
regeling voor fietsers werkt aanbodgericht. Dit houdt
in dat pas als zich fietsers opstellen bij een van de
stopstrepen de verruimde regeling in werking treedt.
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Wmo klanttevredenheidsonderzoek 2011

- Werk aan de weg

Klanten die een Wmo-voorziening bij de
gemeente hebben of hebben aangevraagd,
zijn tevreden over de uitvoering door de
gemeente Heemstede. Dat blijkt uit het
jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek,
dat in het voorjaar is uitgevoerd. Dit
positieve beeld komt overeen met de
onderzoeksresultaten in voorgaande jaren.

- Training voor kinderen
van gescheiden ouders

Groot onderhoud
aan veerpontje
Park Meermond
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:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
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/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Het onderzoek is gehouden onder aanvragers en
gebruikers van individuele Wmo-voorzieningen. Daarbij
gaat het om: hulp bij het huishouden, rolstoelen,
en vervoers- en woonvoorzieningen. De Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning) stelt burgers centraal
en daarom wordt veel belang gehecht aan hun oordeel
over de ontvangen ondersteuning en de geleverde
prestaties van gemeenten op dit gebied.

Resultaten onderzoek

Het resultaat van het onderzoek geeft een vergelijkbaar
beeld als voorgaande jaren. De aanvraagprocedure is
gewaardeerd met gemiddeld een 7,8 (2011: 7,9, 2010:
7,8), de hulp bij het huishouden met een 7,5 (2011: 7,6,
2010: 7,6), de Wmo-hulpmiddelen met een 7,8 (2011:
7,4, 2010: 7,5).
Meer informatie over dit onderzoek en het complete
onderzoeksrapport vindt u op www.heemstede.nl.

Telefoonnummer: 14 023
Alle gemeenten binnen het netnummergebied 023
zijn te bereiken via telefoonnummer 14 023. U wordt
gevraagd de naam in te spreken van de gemeente
waarvoor u belt. Vervolgens helpt de juiste gemeente
u verder. 14 023 is een makkelijk te onthouden
telefoonnummer en u krijgt snel antwoord op uw
vraag. Een telefoontje is tenslotte vaak de makkelijkste
en snelste manier om even persoonlijk contact te
hebben met de gemeente.

Brochure over veilig wonen

Werk aan de weg

Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en
Ringvaart (eigendom Provincie Noord-Holland)
Tot eind juli 2012 is het fietspad langs de Cruquiusweg
tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart afgesloten.
Ter hoogte van de kruising Javalaan/ Cruquiusweg
wordt fietsverkeer omgeleid via het fietspad langs
de noordelijke rijbaan van de Cruquiusweg. De
omleidingsroute staat met borden aangegeven.
Javalaan Eind juli 2012 worden asfalterings
werkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden op de
Javalaan. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.
Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te
verbeteren. Het werk bestaat uit het verhogen van de
perronband en het aanleggen van speciale tegelrand.
Hierdoor ontstaat er een gelijkvloerse instap die het
in en uitstappen van de bus makkelijker maakt. De
werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.
Burgemeester Van Lennepweg In verband met
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg 
Koediefslaan  Bronsteeweg  Lanckhorstlaan v.v. De
werkzaamheden duren tot eind september 2012.

Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend
moeten zijn, maar dat is het niet voor
iedereen. Elk jaar wordt er in Nederland
volgens de cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek ongeveer 85.000-90.000
keer ingebroken. Misschien is het u ook al
een keer overkomen. En anders kent u vast
wel iemand die het heeft meegemaakt.
Ramen en deuren vernield. Waardevolle
bezittingen zomaar ineens verdwenen.
Gelukkig kunt u zelf veel doen om inbraak
te voorkomen.
De gemeente Heemstede biedt u daarom gratis het
ABC van Veilig Wonen aan. Een zeer toegankelijke
brochure waarin aan de hand van duidelijke foto’s en
tekeningen de toegangswegen tot het huis onder
de loep zijn genomen. Ook wordt uitgelegd welke
maatregelen u kunt nemen om er voor te zorgen dat
het voor inbrekers beduidend moeilijker wordt uw
woning binnen te komen. Aanpassingen die er veelal
voor zorgen dat ze uw woning links laten liggen. U
kunt de brochure afhalen in de hal van het Raadhuis
of downloaden via www.heemstede.nl (onder
nieuwsberichten).

KIES

Training voor kinderen van gescheiden ouders
De kinderen die aan de groep hebben deelgenomen
waren erg enthousiast. Ze gaven aan er zeker wat aan
gehad te hebben en vonden de spelletjes erg leuk.
Volgens de ouders zijn hun kinderen door de training
vrolijker geworden, komen beter voor zichzelf op,
kunnen makkelijker de draad weer op pakken na een
bezoek aan de andere ouder en zijn minder vaak boos.

Veerpontje Park Meermond Op donderdag 19 juli
2012 is het veerpontje bij Park Meermond uit de vaart.
De gemeente Heemstede voert dan groot onderhoud
uit om het bedieningsgemak te verbeteren.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work
shop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht
bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade Luifel  Herenweg 96  Postbus
578  2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di.
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38
24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
Email: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Meer weten?

Op woensdag 3 oktober start de volgende
KIES training. KIES (Kinderen In een
Echtscheidings Situatie) is een spel- en
praatgroep voor kinderen, gericht op het
verwerken van de scheiding. Soms is de
scheiding net uitgesproken, soms is dat al
een aantal jaren geleden gebeurd. Tijdens 8
bijeenkomsten van 1 uur komen aan de hand
van creatieve opdrachten, praten en spel,
thema’s aan bod die op dat moment spelen.
Voor ouders is er vooraf een informatie- en
achteraf een evaluatiebijeenkomst. De
training vindt plaats in Heemstede. Er zijn
geen kosten verbonden aan deelname.

Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden
neem dan contact op met Floor van Blitterswijk,
coördinator CJG Heemstede. U kunt haar telefonisch
bereiken op (023) 529 19 47 of via
email fvanblitterswijk@heemstede.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien, kunt
u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u van
harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen,
bellen of een email sturen. Er zijn geen kosten voor u
verbonden aan onze dienstverlening.

Adres:

Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
Email: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 912 uur, wo 1417 uur

Eerder dit jaar vond de eerste Heemsteedse KIES
training plaats op het CJG Heemstede.

Gratis het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Vondelkade 5 het doorbreken van een wand
2012.191
ontvangen 9 juli 2012
- Zandvoortselaan 25A het verbouwen van een
berging tot woonhuis 2012.190
ontvangen 4 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Rhododendronplein 1 het plaatsen van een
dakopbouw 2012.186
ontvangen 2 juli 2012
- Rhododendronplein 2 het plaatsen van een
dakopbouw 2012.187
ontvangen 2 juli 2012
- Orchideeënlaan 28 het plaatsen van een dakopbouw
2012.194
ontvangen 2 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Ter hoogte van Cruquiusweg 88 en 92,
Offenbachlaan naast nr. 16, Vrijheidsdreef, ter hoogte
van Overboslaan 32, Dr. J. Thorbeckelaan naast nr. 67
en in het Groenendaalse bos: Torenlaan, Kastanjelaan
bij Torenlaan, Vrijheidsdreef bij ingang bos, achter
vrijheidsbeeld en Burg. Van Rappardlaan het kappen
van 16 bomen in de openbare ruimte 2012.188
ontvangen 9 juli 2012
- Tegenover Ir. Lelylaan 43 het kappen van bomen
2012.189
ontvangen 5 juli 2012
- L. van Wijkplein 5 het kappen van een naaldboom
2012.192
ontvangen 2 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Meldingen

Sloopmelding
- W. Denijslaan 25 het verwijderen van asbest 2012.006
ontvangen 6 juli 2012
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 19 juli 2012
van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Starten uitgebreide procedure voor
wijzigen monument, bouwen en
afwijken bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor wijzigen monument,
bouwen en afwijken bestemmingsplan te verlenen:
- Herenweg de Overplaats het plaatsen van een
kunstwerk op de plek van de voormalige theekoepel
WABO-2012.099
Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 19
juli 2012 gedurende 6 weken van maandag tot en
met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1.
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente
kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 13 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Herenweg 89 het plaatsen van een carport 2012.172
- W. Denijslaan 25 het plaatsen v.e. dakkapel op het
voor- en achterdakvlak 2012.167
Omgevingsvergunning voor kappen
- Franz Leharlaan het kappen van een wilg 2012.175
- Blekersvaartweg 33 het kappen van een conifeer
2012.181
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Camplaan 21 het uitbreiden van een woonhuis
2012.121

De vergunningen liggen vanaf 19 juli 2012 van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie :’ Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken’.
- Cruquiusweg 33 realisatie van een aardgasvulstation
voor motovoertuigen en het plaatsen van een
aardgas afleverzuil 2011.122
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 19 juli 2012
van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan
bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet
uiterlijk 30 augustus 2012 worden ingediend.
Zie : ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken’.

Ontheffing bouwbesluit

Op 12 juli 2012 hebben wij ontheffing van artikel 8.4
lid 1 van het Bouwbesluit verleend voor het verrichten
van inpandige bouw- en sloopwerkzaamheden in een
supermarkt voor het perceel Zandvoortselaan 169.
Voor de volgende werktijden is ontheffing verleend:
Vrijdag 17 augustus 2012 van 19.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 18 augustus
van 17.00 tot 23.00 uur
Zondag 19 augustus
van 07.00 tot 21.00 uur
Maandag 20 augustus
van 06.00 tot 07.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 21 augustus
van 06.00 tot 07.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur
Woensdag 22 augustus
van 06.00 tot 07.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur
Donderdag 23 augustus
van 06.00 tot 07.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 24 augustus
van 06.00 tot 07.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 25 augustus
van 06.00 tot 21.00 uur
Zondag 26 augustus
van 06.00 tot 21.00 uur
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken’.

Beleid omgevingsvergunning

Afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed & breakfast
Bij besluit van 10 juli 2012 heeft het college ‘Beleid
omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan
ten behoeve van bed & breakfast’ vastgesteld. In dit
beleid zijn de criteria vastgelegd in welke situatie
wordt meegewerkt aan de verlening van een
omgevingsvergunning voor een afwijking van het
bestemmingsplan voor het realiseren van een bed
& breakfast. Een bed & breakfast is een voorziening
gericht op het bieden van de mogelijkheid tot

overnachting en het serveren van ontbijt als
ondergeschikte toeristisch-recreatieve activiteit aan
maximaal 8 personen. Onder een bed & breakfast
voorziening wordt niet verstaan overnachting,
noodzakelijk in verband met het verrichten van
tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/
of arbeid.

Dit beleid treedt 8 dagen na bekendmaking in
werking, dat wil zeggen vanaf 27 juli 2012. Het
beleid ligt gedurende 12 weken ter inzage op het
gemeentehuis. Het beleid is na de inwerkingtreding
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Aardgasvulstation Cruquiusweg

Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning
Bekendmaking

Ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel
2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester
en wethouders van Heemstede bekend dat met
ingang van donderdag 19 juli 2012 gedurende zes
weken ter inzage ligt de op 10 juli 2012 verleende
omgevingsvergunning voor de voor de bouw van
een aardgasvulstation grenzend aan het bestaande
onbemande tankstation van Esso Nederland aan
de noordzijde van de Cruquiusweg en het afwijken
van het bestemmingsplan. IDN: NL.IMRO.0397.
OVcruquiusaardgas-0201.

Waar kunt u de stukken inzien?

De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal
te raadplegen op de websites www.heemstede.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in

de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te
Heemstede.

Indienen van beroep

Degenen, die tijdig hun zienswijze bij het college naar
voren hebben ingebracht en belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten in een
eerder stadium geen zienswijze naar voren te hebben
gebracht, kunnen van vrijdag 20 juli tot en met
donderdag 30 augustus 2012 beroep indienen. Dit
kan bij de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
Een beroepschrift dient te worden ondertekend en in
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit waartegen het beroep
zich richt;
- de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft
te worden overlegd. Als er beroep wordt ingesteld,
dan kan tevens een verzoek om een voorlopige
voorziening (schorsing) worden ingediend bij de
sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem,
wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de
betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem. Voor
nadere informatie over het besluit kunt u zich tot de
heer A. Borg, tel. (023) 548 57 48 wenden.

Uitschrijvingen GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon
-indien mogelijk - erop gewezen wordt dat er nog
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet
te traceren is, besluit het college van burgemeester
en wethouders deze persoon ‘met onbekende
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende
overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan
wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen per 25-06-2012 met
onbekende bestemming uit te schrijven:

- S.O. Morris, geboren 29-07-1988, Korhoenlaan 64
- E.J. Wassenaar, geboren 14-05-1960, P/a Paulus
Potterlaan 1
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes 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 onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

Wijziging CAR-UWO
Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort
worden overgenomen.

De CAR-UWO omvat de arbeidsvoorwaarden voor
ambtenaren van de gemeente.
Per 1 januari 2012 respectievelijk 1 april 2012 zijn de
salarissen aangepast met 1%. De wijzigingen treden
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012
respectievelijk 1 april 2012 in werking.

De wijzigingen voor de CAR-UWO liggen gedurende
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De CARUWO is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl
onder ‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes 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 de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
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. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

