
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 oktober 2014

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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Nomineer een 
vrijwilliger!

In deze uitgave:
- Intocht Sint
- Sint op het dak
- Publicatie Wilhelminaplein
- Commissievergaderingen 

Cursus ‘TOLK voor Taalontwikkeling’ 
Dit najaar start het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede in samenwerking 
met Onderwijs Advies de cursus ‘TOLK 
voor Taalontwikkeling’. De cursus TOLK is 
voor ouders met jonge kinderen van 0 tot 
6 jaar die meer willen weten over hoe zij 
de taalontwikkeling van kun kind kunnen 
stimuleren en verrijken. 

De methode TOLK laat ouders zien en horen hoe ze 
op een goede manier in gesprek kunnen gaan met 
hun kind. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten 
van anderhalf uur in Heemstede. In de cursus wordt 

gewerkt met videobeelden van alledaagse situaties. 
Er kunnen maximaal vijf ouders deelnemen aan de 
cursus. De bijeenkomsten zijn kosteloos.
Wilt u meer weten over deze cursus of u aanmelden? 
Stuur een e-mail aan Caroline Villevoye 
c.villevoye@onderwijsadvies.nl of bel 06-57540781.

Op zaterdag 1 november 2014 vindt alweer 
de 14e landelijke Natuurwerkdag plaats. 
Op meer dan 400 locaties in Nederland kunt 
u als vrijwilliger bomen zagen, houtwallen 
afzetten en wilgen knotten om het landschap 
te onderhouden. In Heemstede kunt u zowel 
op vrijdag 31 oktober als zaterdag 1 november 
aan de slag!

Park Meermond
Park Meermond ligt aan de oostkant van 
Heemstede tussen Spaarne en Ringvaart. Het 
gebied is ingericht als openbare natuurspeelplaats. 
Er is een speelbos met speeltoestellen, een 
picknickterrein en een educatief duurzaamheidspad. 
Stichting Meergroen zorgt voor een groot deel van 
het groenonderhoud van het terrein. U kunt als 
vrijwilliger in Park Meermond terecht op vrijdag 
31 oktober. Meld u aan bij coördinator Eric Jagtman 
via telefoonnummer 06-43803837.

Natuurwerkdagen Heemstede: helpt u mee?

Wandelbos Groenendaal
Op zaterdag 1 november kunt u meehelpen 
met het snoeien en dunnen van esdoorns in het 
hondenvrije bosgedeelte tussen Sparrenlaan 
en Beukenlaan. Doet u met ons mee?
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden 
op onze website bij ‘Nieuws’.

Digitale gids beschikbaar
Gemeentegids 2014/2015 
niet meer huis-aan-huis
De nieuwe gemeentegids Heemstede 2014/2015 is deze 
week uitgekomen als e-book en te downloaden vanaf 
www.heemstede.nl. Omdat internet voor steeds meer 
mensen de belangrijkste informatiebron is, wordt de 
gemeentegids niet meer huis-aan-huis verspreid. Daarmee 
komen we ook tegemoet aan de wensen van inwoners die 
om een duurzamere oplossing hebben gevraagd. Omdat 
voor sommigen de papieren gids onmisbaar is, wordt deze 
wel bezorgd bij een aantal zorgcentra en is af te halen op 
verschillende locaties. 

Waar afhalen
U kunt de gids afhalen bij het raadhuis, de bibliotheek, Casca, zwembad Groenendaal, Primera 
De Pijp en de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede. Daarnaast blijft de internet-gemeentegids 
(Digigids) bestaan. De gids is een handig naslagwerk met adressen van bedrijven en instellingen in 
Heemstede. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is de samenstelling van het college van 
burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad gewijzigd. In deze gids vindt u daarom ook 
een overzicht van de huidige college- en raadsleden met hun contactgegevens.
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Een overzicht van 
gemeentelijke informatie, 
voorzieningen en 
organisaties in Heemstede

Gemeentegids 2014 -2015



Nomineer een 
vrijwilliger!
Veel Heemstedenaren zetten zich belangeloos 
in als vrijwilliger binnen de gemeente 
Heemstede. Vrijwilligersorganisaties zijn 
afhankelijke van de inzet van vrijwilligers. 
Het belang van vrijwilligerswerk voor de 
Heemsteedse samenleving is groot, onmisbaar, 
en mag de aandacht krijgen die het verdient. 
Kent u zo’n onmisbare vrijwilliger? Dien uw 
nominatie tot uiterlijk 1 november 2014 in via 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl. 

Vrijwilligersfeest
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede 
organiseert jaarlijks in opdracht van gemeente 
Heemstede een vrijwilligersfeest. Hier zal ook 
de prijsuitreiking voor Vrijwilliger van het jaar 
bekend gemaakt worden. Dit jaar wordt het 
vrijwilligersfeest gevierd op woensdag 
19 november van 17.00 tot 19.30 uur 
in het raadhuis van Heemstede.

Evenementen
Sint op het dak
Op 9 oktober 2014 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging “Jan van Goyen” voor 
het organiseren van “Sint op het dak” in de Jan van 
Goyenstraat op zaterdag 22 november 2014.

Ten behoeve van het bovenstaande is 
tevens, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 

toestemming gegeven voor het afsluiten van één 
rijrichting van de Jan van Goyenstraat vanaf 16.30 
uur en voor het afsluiten van de gehele Jan van 
Goyenstraat (tussen de Lucas van Leydenlaan en het 
Adriaan van Ostadeplein) van 17.00 tot 18.00 uur.

Intocht Sinterklaas
Op 9 oktober 2014 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging “Winkelcentrum 
Heemstede” voor het organiseren van de intocht 

van Sint Nicolaas op zaterdag 15 november 
2014. Sint Nicolaas zal om ca. 12.00 uur in de haven 
van Heemstede aankomen en aldaar ontvangen 
worden door de burgemeester. De optocht met 
Sint Nicolaas zal vervolgens vanaf de haven lopen 
via de Heemsteedse Dreef, Postlaan, Raadhuisstraat, 
Binnenweg en eindigen bij de Bronsteeweg.
 
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

Gezonken vaartuig (zonder kenteken en/of onbekende eigenaar)

Verwijdering gezonken boot Asterkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig in gezonken staat 
aangetroff en:

- Een witte boot, in de Leidsevaart, 
 ter hoogte van ligplaats 36.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van uit het water te verwijderen en af 
te voeren. Als het betreff ende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester 

en wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die 
periode kan de eigenaar zich melden bij bureau 
Handhaving en zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten. Heeft u vragen over 
deze publicatie, neem dan contact op met bureau 
Handhaving via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Beethovenlaan 26 het kappen van 
 1 dennenboom wabonummer 15189, 
 verzonden 10 oktober 2014. 
- Vondelkade 36 het kappen van 
 1 dennenboom wabonummer 15183, 
 verzonden 10 oktober 2014. 
- Franz Schubertlaan 32 het kappen van 
 1 tulpenboom wabonummer 15171, 
 verzonden 10 oktober 2014. 
- Borneostraat 65 het uitbreiden van de 1e 

verdieping aan de achterzijde wabonummer 
14743, verzonden 10 oktober 2014. 

- Franz Lehárlaan 88 het kappen van 
 1 iep wabonummer 15340, 
 verzonden 10 oktober 2014. 
- Begraafplaats/Nijverheidsweg/Kadijk/Kwekerij 

Groenendaal/Herenweg-Scholtenlaan/Johan 
Wagenaarlaan/Heemsteedse Dreef het kappen 
van 27 bomen op diverse locaties wabonummer 
15355, verzonden 10 oktober 2014. 

- Blekersvaartweg het kappen van 3 berken en 
 1 populier wabonummer 15378, 
 verzonden 10 oktober 2014. 
- Romeinlaan 34 het optrekken van de achtergevel 

en verhogen dak wabonummer 14996, 
verzonden 10 oktober 2014. 

- Overboslaan 3 het doorbreken van een muur, 
verplaatsen stalen kolom en wijzigen 

 achtergevel wabonummer 15621, 
 verzonden 10 oktober 2014. 
- Jan van den Bergstraat 16 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
14517, verzonden 10 oktober 2014. 

- W. Denijslaan 33 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 14946, 

 verzonden 10 oktober 2014. 
- Bronsteeweg 17 het kappen van 1 es 

wabonummer 15619 verzonden 10 oktober 
2014. Cruquiusweg 27 het plaatsen van 

 reclame op het pand wabonummer 13062, 
 verzonden 10 oktober 2014. 
- Groenendaalkade 2 het kappen van 1 berk en 
 1 conifeer wabonummer 15593, 
 verzonden 13 oktober 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Dr. J.R. Thorbeckelaan tussen 127 en 131 het 

herinrichten van de Thorbeckelaan e.o. met 
een speelvoorziening wabonummer 15870, 
ontvangen  2 oktober 2014. 

- Hendrik de Keyserlaan 1A het bouwen van een 
woonhuis wabonummer 15055, 

 ontvangen 1 oktober 2014. 
- Oudemanslaan 8 het kappen van 3 bomen 

wabonummer 15858, ontvangen 1 oktober 2014. 
- Leidsevaartweg 145 het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak wabonummer 
15853, ontvangen 1 oktober 2014. 

- Jeroen Boschlaan 25 het wijzigen van de 
voorgevel en aanbrengen constructieve 
wijzigingen wabonummer 15738, 

 ontvangen 30 september 2014. 
- Nijverheidsweg 10 het oprichten van een 

wasstraat, wasboxen en stofzuigplaatsen 
wabonummer 15721, 

 ontvangen 29 september 2014. 
- Vrijheidsdreef het plaatsen van een joods 

namenmonument wabonummer 14569, 
ontvangen 26 september 2014. 

- Glipperweg 3 het kappen van 
 19 bomen wabonummer 15682, 
 ontvangen 27 september 2014. 
- Dr. P. Cuyperslaan 23 het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak wabonummer 
15719, ontvangen 27 september 2014. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.



Vergaderingen raadscommissies
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 21 oktober 
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 21 oktober 2014
- Spreekrecht burgers
- Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 

(A-stuk)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Heemstede 2015 (A-stuk)
- Verordening jeugdhulp Heemstede 2015 (A-stuk)
- Verordeningen Participatiewet gemeente 

Heemstede (A-stuk)
- Begroting 2015 Werkvoorzieningsschap 
 Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)
- Preventie - en Handhavingsplan Drank en 
 Horeca (A-stuk)
- Minimabeleid Heemstede 2015 (B-stuk)
- Marap 2/2014 en de begroting 2015 van de 

intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) 
(C-stuk ovv D66 en de PvdA)

- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur Paswerk 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Benoeming plaatsvervangend voorzitter 

commissie Samenleving
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 22 oktober 2014 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Middelen 22 oktober 2014
- Spreekrecht burgers
- Programmabegroting 2015 en de 

meerjarenbegroting 2016-2018 (A-stuk)
- Najaarsnota 2014 (A-stuk)
- Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid 

gemeentelijke belastingen Heemstede 2015 
(A-stuk)

- Samenwerking ICT infrastructuur 
 Bloemendaal - Heemstede (A-stuk)
- Wet Markt en Overheid (A-stuk)
- Aanpassen verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning tbv fractie-assistenten 
(A-stuk)

- Benoeming en beëdiging secretaris 
Rekenkamercommissie (A-stuk)

- Plan van aanpak en bouwstenen herijking 
(burger)participatie (B-stuk)

- Beantwoording schriftelijke vragen jaarverslag 
2013 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 23 oktober 2014 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 23 oktober 2014
- Spreekrecht burgers
- Omgevingsvergunning wijzigen 

gebruiksmogelijkheden en 
verhaalsovereenkomst planschade 
bedrijfsperceel Herenweg 57-59 (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
functiewijziging bedrijfsperceel Herenweg 57-59 
(A-stuk)

- Plan van aanpak visievorming haven (B-stuk)
- Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede 
 (1e fase) (B-stuk)
- Voortzetting activiteiten klankbordgroep 

duurzaamheid (B-stuk)
- Vervanging Kwakelbrug, ontwerpkeuze 
 (C-stuk o.v.v. D66)
- Aanpassingen plafond in voormalige 

Bronsteemavo Overboslaan (C-stuk o.v.v. D66)
- Benoeming plaatsvervangend voorzitter 

commissie Ruimte
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 23 oktober 2014 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 23 oktober 2014
- Verzoek om opheffing vertrouwelijkheid 

informatie Mariënheuvel
- Wat verder ter tafel komt

Waar vindt u de stukken?
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. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 
Deze verklaring heeft betrekking op de door 
burgemeester en wethouders vastgestelde 
ontwerp-omgevingsvergunning voor het 
permanent toestaan van 2 woningen op het 
binnenterrein van het perceel Wilhelminaplein 4-6 
in afwijking van het bestemmingsplan “Woonwijken 
zuidoost”.
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 
donderdag 16 oktober 2014 gedurende 6 weken 
voor eenieder ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVwplein4-0101). Ook liggen de ontwerpen 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (dus tot en 
met woensdag 26 november 2014) kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning indienen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de heer R. van der Aar. Zijn gegevens 
vindt u hieronder. Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd 
moet worden aangegeven op welke onderdelen 
van de ontwerp-omgevingsvergunning de 
zienswijze betrekking heeft.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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’.




