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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:
- Filmpremiere ‘Down to Earth’
- Winterfeest 10 december

Drie duurzame dagen Heemstede
Op maandag 10 oktober is het de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. In Heemstede 
organiseren ondernemers, vrijwilligers, 
HeemSteeds Duurzamer en de gemeente 
Heemstede de Drie Duurzame Dagen in 
Heemstede op 8, 9 en 10 oktober. Veel acties 
vinden plaats rondom de pop-up store van 
Heemsteeds Duurzamer in het RAADHUYS 
aan de Raadhuisstraat 56a (het pand tussen 
restaurant Tante Bep en de Pasta Box).

Volg op zaterdag de duurzame route door heel 
Heemstede langs winkels, vrijwilligersorganisaties 
en duurzaam gerenoveerde woningen. Vanaf 
10.00 uur kan iedereen bij de pop-up store van 
Heemsteeds Duurzamer in het Raadhuys een 
routekaart en een ‘goody bag’ ophalen.  Vanaf 
13.00 uur staan in het Raadhuys kramen met 
duurzame producten van lokale winkeliers en 
ondernemers en kunt u duurzaam advies krijgen 
van de ondernemers van Heemsteeds Duurzamer. 
Maandag 10 oktober, duurzaamheidsdag,  starten 
ditmaal de leerlingen van de Bosch en Hovenschool 
aan de Adriaan Pauwlaan met de landelijke Energy 
Battle van het Klimaatverbond. De Energy Battle is 
een energiebespaarwedstrijd, waarbij gemeenten 
samen met inwoners en medewerkers de uitdaging 
aangaan om zoveel mogelijk energie te besparen. 
’s Avonds begint om 20.00 uur het energiecafé 

Volledige wegafsluiting 10 oktober tot februari 
Nieuwe bomen Vrijheidsdreef
De Vrijheidsdreef krijgt deze herfst/winter nieuwe 
bomen. De laatste kastanjes worden verwijderd 
vanaf maandag 10 oktober. Vervolgens wordt de 
grond verbeterd en klaar gemaakt voor de aanplant 
van twee rijen met lindes in het midden en een 
afwisseling van verschillende soorten bomen in 
de buitenste rijen. Met nieuwe gezonde bomen 
moet de Vrijheidsdreef ook in de toekomst een 
monumentale uitstraling houden. Gedurende de 
werkzaamheden is de laan van 10 oktober tot circa 
februari 2017 geheel afgesloten voor alle verkeer. 
De voetgangersingang van Groenendaal bij het 
vrijheidsmonument blijft wel bereikbaar.

Verschillende bomen
Dit voorjaar konden inwoners via een enquête 
laten weten hoe de Vrijheidsdreef er uit zou 
moeten zien na de noodzakelijke kap van de 
zieke paardenkastanjes. Mede op basis van de 
enquêteresultaten nam de gemeente het besluit 
om verschillende boomsoorten te planten. Om het 
laankarakter te benadrukken komt in het midden 
één boomsoort: de linde. In de buitenste twee 
rijen komen verschillende bomen. Dit zijn soorten 
met een bijzondere bladvorm, (herfst)kleur (zoals 
de rode esdoorn) of bomen die een vrucht dragen 
(zoals de tamme kastanje). De diversiteit zorgt voor 

Agenda’s 
commissievergaderingen

Handhavingsacties

waar u alles hoort over nieuwe subsidieregeling 
verduurzamen woningen, groen wonen en zonne-
energie op het dak van een ander. Kijk voor het 
uitgebreide programma op www.heemstede.nl 

minder kwetsbaarheid als een van de boomsoorten 
onverhoopt aangetast wordt door een boomziekte. 
Ook zorgt de variatie ervoor dat in elk seizoen iets te 
beleven is.

Adopteren
U kunt voor €250 een nieuwe boom adopteren. 
U ontvangt dan een tastbare herinnering van de 
boom in de vorm van een certificaat. De adoptie 
wordt digitaal geregistreerd (er komt dus geen 
bordje bij de boom). Heeft u belangstelling om een 
van de nieuwe bomen te adopteren, neem dan 
contact op met Ruud van Schaik, telefoon 023-548 
57 84 of mail naar gemeente@heemstede.nl onder 
vermelding van ‘Adoptie Vrijheidsdreef’.



Speciale voorvertoning van de film DOWN 
to EARTH. Deze internationaal bekroonde 
film is gemaakt door Renata Heinen en Rolf 
Winters, die met hun kinderen op zoek gaan 
naar een nieuw perspectief op het leven 
en onze doorgedraaide wereld. Ze trekken 
een jaar met rugzak en camera de wereld 
rond en leven met inheemse stammen op 
zes continenten. Down to Earth is een wake 
up call en een baken van hoop voor de 
wereld van morgen. Kom kijken en neem uw 
geliefden mee, want deze film maakt voor 
altijd indruk. Kaarten kunt u reserveren voor  
€ 10,99 via een link op www.heemstede.nl.

Controles fietsgebruik op weekmarkt 
Valkenburgerlaan
Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein en 
Valkenburgerplein. De straat is daarvoor afgesloten 
voor doorgaand verkeer van 6.00 tot 18.00 uur.
Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 
marktterrein. Op basis van artikel 2:52 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening is het niet 
toegestaan gebruik te maken van fietsen op de 

markt. Ook achter de kramen mag tussen 06.00 uur 
en 18.00 uur niet worden gefietst.
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving gaan daarom in oktober weer 
controles hierop uitvoeren. Naast het geven van 
waarschuwingen worden ook  boetes uitgedeeld.
Plaats uw (bak- en brom-) fiets daarom aan één van 
beide uiteinden van de markt. Hier is voldoende 
parkeergelegenheid.

In haar vergadering van 29 september 2016 heeft 
de raad de “Welstandsnota 2016 Heemstede” 
vastgesteld en een aanpassing van de 
Bouwverordening en het Reglement van orde om 
de “kan-bepaling” te kunnen uitvoeren. De nieuwe 
welstandsnota is 4 oktober in werking  getreden 
en vervangt daarmee de welstandsnota uit 2014, 
inclusief de welstandscriteria voor het centrum 
uit 2010. De in de welstandsnota opgenomen 
criteria vormen de basis voor de beoordeling of een 
bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

Daarnaast is 4 oktober 2016 ook de “Kan-
bepaling” in werking getreden. Hiermee wordt 
het mogelijk gemaakt om veel voorkomende 
bouwwerken, die voldoen aan voldoen aan de 
“welstandscriteria objecten” uit de welstandsnota 
en vallen binnen de reguliere welstandsgebieden, 
ambtshalve af te doen. Deze bouwwerken worden 
dus niet meer voor advisering voorgelegd aan 
de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
(welstandscommissie).

Nieuwe welstandsnota en de “Kan-bepaling” 
zijn 4 oktober 2016 in werking getreden

Verwijdering fietswrakken
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Sparrenlaan, t.h.v. de parkeerplaats:
- een blauwe herenfiets, merk Raleigh, met platte 

banden
Heemsteedse Dreef, t.h.v. huisnummer 34:
- een groene damesfiets, merk Trail, met platte 

banden
- een groene damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden
Wilhelminaplein:
- een zwarte merkloze damesfiets, met slag in 

voorwiel
Van den Eijndekade, t.h.v. nr. 91:
- een zwarte damesfiets, merk Pelicaan, met platte 

banden
- een groene herenfiets, merk Fongers, met platte 

banden

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert. 

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen 
krijgen tot en met woensdag 19 oktober 2016 de 
gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen of 
ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of nog 
steeds in een onvoldoende rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 13 
weken. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden aan de 
Cruquiusweg 47.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 18 oktober 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
fietswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout. 
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd, zonder dat daarmee 

een fiets is vastgemaakt.
De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en opgeslagen voor een periode van 
maximaal 13 weken. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten bij de milieustraat van Meerlanden 
aan de Cruquiusweg 47.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Op 30 september 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Stichting Vrienden 
Kinderboerderij  Heemstede voor het houden 
van een winterfeest op het terrein van de 
kinderboerderij in het wandelbos Groenendaal op 
zaterdag 10 december 2016 van 17.15 uur tot 20.15 
uur.

Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven de Burgemeester van 
Rappardlaan vanaf het molentje tot voorbij de 
kinderboerderij van 16.30 uur tot 20.30 uur af 
te sluiten voor autoverkeer. De Burgemeester 
van Rappardlaan blijft wel toegankelijk voor 
voetgangers, fietsers en hulpdiensten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon 
023-5485607.

Evenement: 
Winterfeest

Filmpremière ‘Down 
to earth’ zaterdag 
8 oktober 19.30 uur
Matinee zondag 9 oktober 
15.00 uur



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Kerklaan 25, wijzigen bestemming detailhandel 

naar een personal training studio, wabonummer 
65494, ontvangen 19 september 2016

- Huizingalaan 45, verhogen nok, optrekken ach-
tergevel en plaatsen dakkapel op het achterge-
veldakvlak, wabonummer 64907, ontvangen 20 
september 2016

- Alberdingk Thijmlaan 16, verhogen nok en plaat-
sen dakkapel op het achtergeveldakvlak, wabo-
nummer 64371, ontvangen 20 september 2016

- Franz Lehárlaan 1, het plaatsen van een raam in 
de badkamer, wabonummer 65544, ontvangen 
22 september 2016

- Binnenweg 95, het doorbreken van 3 muren op 
de 2e verdieping, wabonummer 65604, ontvan-
gen 22 september 2016

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunningen (reguliere procedures)
- Bronsteeweg 19, uitbreiden woonhuis en diverse 

gevelwijzigingen, wabonummer 58780, ontvan-
gen 8 september 2016 

- Provinciënlaan 5, het aanleggen van een brug op 
het terrein van de serviceflat Residentie De Burg-
have, wabonummer 52495, ontvangen 11 augus-
tus 2016 

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 5, aanpassen noordelijke entree van 

het Hartekampterrein en terugplaatsen van de 

zuiltjes en hekwerk, wabonummer 45673, ver-
zonden 30 september 2016

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van een conifeer, wabo-
nummer 53183, verzonden 30 september 2016

- Snelliuslaan 1, het plaatsen van een raam in de 
zijgevel, wabonummer 55749, verzonden 30 sep-
tember 2016

- Willem Klooslaan 20, het plaatsen van een erfaf-
scheiding, wabonummer 58599, verzonden 30 
september 2016

- Jacob van Campenstraat 18 + 20, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en achtergevel-
dakvlak, wabonummer 48013, verzonden 30 sep-
tember 2016

- Belle van Zuylenlaan 24, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonum-
mer 55208, verzonden 30 september 2016

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

Omgevingsvergunningen

Raadsbesluiten 29 september 2016
Aanwezig waren: 21 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Laan van Alverna, verzoeken tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de spoorwegovergang af 
te wijzen

Amendement onttrekking openbaarheid
Het amendement is verworpen met 9 stemmen 
voor en 12 stemmen tegen. Voor stemden de 
fracties van VVD, CDA, raadslid Schul en raadslid 
Brinck. Tegen stemden  de fracties van HBB (m.u.v. 
dhr. Brinck), D66 (m.u.v. mw. Schul), GL en PvdA
Het besluit de verzoeken tot onttrekking aan de 
openbaarheid af te wijzen is vastgesteld met 12 
stemmen voor en 9 stemmen tegen. Voor stemden 

de fracties van HBB (m.u.v. dhr. Brinck), D66 (muv 
mw Schul), GL en PvdA. Tegen stemden de fracties 
van VVD, CDA, raadslid Schul en raadslid Brinck.

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
gebruik grond in Groenendaalse bos ten 
behoeve van Ponytrack Heemstede (unaniem)

- Visie winkelcentra Heemstede
Vastgesteld met 12 stemmen voor en 9 stemmen 
tegen. Voor stemden de fracties van D66, VVD en 
CDA, tegen stemden de fracties van HBB, GL en 
PvdA.

- Vaststellen Nota duurzaamheid 2016-2020 
(unaniem)

- Volkshuisvestingsbeleid Heemstede (unaniem)
- Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-

Kennemerland/IJmond 2016/2020 (unaniem)
- Welstandsnota 2016 en gemeentelijke 

bouwverordening (unaniem)
- Benoeming commissievoorzitters
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 

september 2016
- (Gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 

en actieve openbaarmaking documenten 
Manpadslaangebied (unaniem)

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

Agenda’s commissievergaderingen
Commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 11 oktober 
2016 om 20.00 uur, in de raadzaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 11 

oktober 2016
- Spreekrecht burgers
- Rapportage Sociaal Domein: eerste half jaar 2016 

(C-stuk)
- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 

incl. Paswerk
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 13 oktober 2016 om 
20.00 uur, in de raadzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 13 oktober 

2016
- Spreekrecht burgers
- Parkeerverordeningen 2017 vaststellen (A-stuk)
- Reggelaan 14 en 14a vervolg keuze varianten
- Benoeming plv. voorzitter commissie Ruimte
- Kerngroep Manpadslaangebied werkwijze
- 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 op 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.

Commissie Middelen
In oktober vergadert de commissie Middelen 
op 24 oktober 2016. Dan wordt de Najaarsnota 
behandeld en de beantwoording van de vragen 
over de begroting. De Begroting en de 1e 
Begrotingswijziging 2017 staan op de agenda, maar 
alleen voor eventuele insprekers. De inhoudelijke 
bespreking vindt plaats in de Begrotingsraad van 3 
en 4 november 2016. De commissie Middelen van 
12 oktober vervalt hiermee.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 278 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 30 september 2016). 

Verkeersbesluit
Het besluit ligt vanaf 6 oktober 2016 zes weken ter 
inzage. Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar 
maken’.



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’.




