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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 (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 of 

initiatief!

In deze uitgave:
- Koopkrachttegemoetkoming
- Omgevingsvergunningen

Dit had de hand van een zakkenroller 
kunnen zijn!
Zaterdag 25 oktober heeft de politie 
samen met de afdeling handhaving van de 
gemeente Heemstede op de Binnenweg 
en Raadhuisstraat een actie gehouden ter 
voorkoming van zakkenrollen en van diefstal 
uit fietstassen. Deze actie werd gehouden in 
het kader van het project Keurmerk Veilig 
Ondernemen.

Het winkelend publiek werd geobserveerd en 
bekeken vanuit de ogen van de zakkenroller.
Voorbijgangers met bijvoorbeeld open handtassen, 
portemonnees achter in de broekzak of fietsen met 
daarin spullen die voor het grijpen lagen, werden 
aangesproken en kregen een houten handje 
overhandigd met daarop de tekst: ‘Dit had 
de hand van een zakkenroller kunnen zijn!’. 
Bij overhandiging van het handje werd uitleg 
gegeven over het doel van de actie en hoe 
diefstal kan worden voorkomen. In totaal zijn 
er zaterdag zo’n 100 handjes uitgedeeld. De 
actie zal in de komende anderhalf jaar nog een 
aantal keer herhaald worden. In die periode doet 

Winkelcentrum Heemstede met partners er alles aan 
om een vierde ster in het kader van het keurmerk in 
de wacht te slepen. Vanwege het succes afgelopen 
zaterdag zal de ‘handjesactie’ ook woensdag 
29 oktober op de weekmarkt plaatsvinden.

Tijdens het Kunstlijnweekend op 1 en 2 november aanstaande is het 
Raadhuis geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze dagen kunt u de 
door de Kunstlijn Heemstede georganiseerde centrale expositie bezichtigen. 
De expositie geeft een beeld van het werk dat de deelnemende kunstenaars 
in hun eigen atelier, chambre d’amis of galerie tijdens deze dagen tonen. 
De expositie is tijdens openingstijden nog tot 28 november 2014 te 
bewonderen in het Raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1. 

1 en 2 november
Kunstlijn Heemstede

Raad bespreekt begroting gemeente 
op 6 en 7 november
Stijging woonlasten wederom bijna gelijk aan inflatie
Op donderdagavond 6 november en vrijdag 
7 november behandelt de gemeenteraad de 
gemeentelijke begroting voor 2015. Het is de 
eerste begroting van het nieuwe college, dat 
gevormd werd na de verkiezingen in maart. 
Om de leesbaarheid en toegankelijkheid 
te verbeteren is gekozen voor een nieuwe, 
digitale opzet met bondige teksten waar op 
een gebruiksvriendelijke wijze doorheen 
‘gebladerd’ kan worden. De begroting kunt u 
inzien via www.heemstede.nl/begroting2015.

Woonlasten
De begroting geeft een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van de gemeente. Bij de inkomsten 
horen onder meer de gemeentelijke belastingen die 
inwoners komend jaar betalen. 

De woonlasten voor huishoudens met een eigen 
woning nemen in 2015 met gemiddeld 2,2% toe 
ten opzichte van 2014. In geld uitgedrukt gaat 
het dan om een bedrag van € 18. De OZB stijgt 
met 1,5%, de rioolheffing stijgt met 3,6% en de 
afvalstoffenheffing met 2,2%. Rekening houdend 
met een inflatiecorrectie van 1,5% betekent dit, 
dat de woonlasten reëel gezien toenemen met 
0,7% voor een gezin in een woning met een 
gemiddelde WOZ-waarde.
De woonlasten voor huishoudens met 
een huurwoning blijven beperkt tot de 
afvalstoffenheffing, die met 2,2% stijgt. 
Rekening houdend met de inflatiecorrectie 
is sprake van een stijging van 0,7%.

Vervolg op volgende pagina.



Raad bespreekt begroting gemeente op 6 en 7 november
Stijging woonlasten wederom bijna gelijk aan inflatie

Woonlasten voor 2014 en 2015
Op basis van een eigen woning en een gemiddelde WOZ-waarde (peildatum 1-1-2014: € 370.000,-)

Belastingsoort   mutatie
 2014 1015 t.o.v. 2014

OZB (o.b.v. gemiddelde woz waarde woning 2014: € 370.000,- bron GBKZ) 382 388 1,5%
Rioolheffing (incl. gewijzigde financieringssystematiek 189 196 3,6%
rioolinvesteringen en extra toerekenen van ca. € 100.000,- aan kosten)
Afvalstoffenheffing 
(o.b.v. 240 liter rolemmer en extra toerekening kosten € 100.000,-) 247 253 2,2%

Totaal 818 836 2,2%

Bij een rolemmer van 120 liter is de afvalstoffenheffing in 2015 € 202,-.

De raad beslist
De gemeenteraad beslist over de begroting 2015 
en bespreekt deze op donderdag 6 november om 
20.00 uur en vrijdag 7 november vanaf 13.00 uur 
in een openbare vergadering. De fracties openen 
op donderdagavond de begrotingsraad met de 
algemene politieke beschouwingen. Elke fractie 
geeft zijn visie op de toekomst van Heemstede 

en op de plannen die het college in de begroting 
voorstelt. De fracties kunnen wijzigingen voor de 
begroting 2014 indienen en aanvullende verzoeken 
doen aan het college. Raad en college gaan 
daarover op vrijdagmiddag 7 november met elkaar 
in debat. Aan het eind van de vergadering wordt 
er gestemd over de begroting en de voorgestelde 
wijzigingen.

U bent van harte welkom deze vergadering (in de 
Burgerzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1) 
als toehoorder bij te wonen. De complete begroting 
met bijlagen vindt u op www.heemstede.nl/
begroting2015. De agenda vindt u verderop in deze 
HeemstedeNieuws.

Nieuw: gebruiksvriendelijke 
digitale begroting
De begroting verschijnt dit jaar in een nieuwe, 
prettig leesbare vorm. Om de leesbaarheid 
en toegankelijkheid te verbeteren is gekozen 
voor een interactieve opzet met bondige 
teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze 
doorheen ‘gebladerd’ kan worden. U kunt het 
PDF-bestand raadplegen op uw PC of op uw 
tablet. De begroting is geoptimaliseerd voor 
de gratis app iBooks op iPads. 

Wob-verzoek indienen? Stuur een brief
Als gemeente willen wij het u zo makkelijk 
mogelijk maken om een vraag te stellen 
of een melding te doen. Daarom kunt u 
ons op verschillende manieren benaderen: 
bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail, per brief, 
of via de sociale media. Voor verzoeken op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) maken wij nu een uitzondering. Wob-
verzoeken kunt u voortaan niet meer langs de 
elektronische weg (bijvoorbeeld per e-mail) 
indienen. Aanleiding voor dit besluit is dat er 
helaas veel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 
van de Wob. Uiteraard blijft de mogelijkheid 
bestaan om per brief een Wob-verzoek in te 
dienen.

Tegengaan van misbruik
De Wob regelt uw recht op informatie van de 
overheid. Onder andere journalisten maken hier 

gebruik van. Maar helaas wordt er daarnaast de 
laatste jaren steeds meer oneigenlijk gebruik 
gemaakt van de Wob. Overheden moeten namelijk 
een boete (dwangsom) betalen aan degene die 
het Wob-verzoek doet, als er niet of te laat wordt 
gereageerd op het informatieverzoek. Die boete kan 
oplopen tot 1.260 euro. En er zijn helaas aanvragers 
die hierop speculeren. Zij sturen dan bijvoorbeeld 
hun Wob-verzoek naar zoveel mogelijk gemeenten 
tegelijk. En dat gaat makkelijk via e-mail. Het Wob-
verzoek is dan niet zozeer gericht op het krijgen 
van informatie, maar op het innen van de boete 
als de gemeente niet of te laat reageert. Om dit 
oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het college 
van B&W besloten de elektronische weg voor Wob-
verzoeken af te sluiten. 

Toegankelijkheid informatie
We realiseren ons dat dit besluit niet past binnen 

ons uitgangspunt om als gemeente goed 
bereikbaar te zijn. De gemeente Heemstede 
hecht namelijk veel waarde aan openheid en 
transparantie. Natuurlijk kunt u al uw vragen 
en opmerkingen nog steeds gewoon via 
de e-mail sturen en kunt u de besluitvorming 
en achterliggende documenten op 
www.heemstede.nl lezen. Wilt u meer weten en 
gaat het om een verzoek om informatie volgens 
de Wet openbaarheid van bestuur? Dan moet u 
voortaan een brief sturen. Wanneer u een Wob-
verzoek indient via e-mail dan vragen we u dit 
alsnog binnen twee weken schriftelijk in te dienen 
of persoonlijk bij de gemeente af te geven. Gebeurt 
dit binnen de aangegeven termijn, dan wordt 
het Wob-verzoek alsnog binnen vier weken na 
ontvangst afgehandeld. Gebeurt dit niet binnen de 
aangegeven termijn, dan wordt het Wob-verzoek 
buiten behandeling gesteld.

Vervolg van vorige pagina.

Nomineer een vrijwilliger of initiatief!
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2014 ‘Samenwerking!’
In Heemstede zijn veel vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties actief die samen 
veel werk verzetten. Vrijwilligersorganisaties 
weten elkaar steeds beter te vinden en leren 
van elkaar. Samen hebben zij veel kennis, 
expertise en goede voorbeelden in huis op 
het gebied van vrijwillige inzet. Want waarom 
zou je alleen ‘het wiel uitvinden’. Steunpunt 
Vrijwilligerswerk en gemeente Heemstede 
willen deze vrijwilligers en initiatieven graag 
in het zonnetje zetten. 

U kunt hieraan bijdragen door een nominatie 
te doen voor een vrijwilliger en/of een 
initiatief.

Nominaties
Wilt u weten hoe u een vrijwilliger of initiatief 
kunt nomineren en aan welke voorwaarden 
dit moet voldoen? Kijk dan op www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl. U kunt een 
nominatieformulier opvragen bij José van Duin, 
jvanduin@casca.nl. Stuur uw nominatie voor 3 

november in. Genomineerden en de winnaar 
worden bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest 
van de gemeente Heemstede op woensdag 
19 november.

Vrijwilligersfeest 2014
Woensdag 19 november 2014 van 17.00-19.30 uur 
(prijsuitreiking 18.00 uur) in de Burgerzaal van het 
Raadhuis in Heemstede. Raadhuisplein 1, 
2101 HA Heemstede.



Heeft u een laag inkomen? Heeft u 
bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten 
of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien 
recht op extra geld van de gemeente.

Veel mensen hebben moeite om rond te 
komen. Daarom krijgen mensen met een laag 
inkomen dit jaar eenmalig extra geld. Het gaat 
om 100 euro voor een (echt)paar, 90 euro voor 
een alleenstaande ouder en 70 euro voor een 
alleenstaande.

Doe de test
Ga naar www.laaginkomen.nl en doe de test. 
Zo ziet u direct of u recht heeft op extra geld 
en hoeveel u krijgt. Als u inwoner bent van 
Heemstede en u denkt hiervoor in aanmerking 

te komen dan kunt u het aanvraagformulier 
downloaden via de website van de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
www.iasz.nl. Als u al een periodieke uitkering voor 
levensonderhoud heeft van de gemeente, dan 
hoeft u niets te doen. Aan u wordt in de maand 
december automatisch de tegemoetkoming 
overgemaakt. U krijgt hier nog een brief over.

Meer weten?
Neem contact op met de Intergemeentelijke
afdeling Sociale Zaken van de gemeenten
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en Heemstede. Bel 023-5485868 of ga naar
de website www.iasz.nl en download hier uw
aanvraagformulier. Dien uw aanvraag vóór 
1 december 2014 in.

Laag inkomen? 
Mogelijk heeft u recht op extra geld

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- W. Denijslaan 11 het plaatsen van 
 4 dakkapellen wabonummer 16117, 
 ontvangen 10 oktober 2014. 
- Frans Lisztlaan 42 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 16118, 
 ontvangen 10 oktober 2014. 
- Herman Heijermanslaan 15 het kappen van 
 1 boom wabonummer 16126, 
 ontvangen 13 oktober 2014. 
- Vechtlaan 9 het kappen van 1 boom 

wabonummer 16133, ontvangen 13 oktober 
2014. Cruquiusweg 118 het uitbreiden van de 

 1e verdieping wabonummer 16150, 
 ontvangen 14 oktober 2014. 
- Zandvoortselaan 55/57, Binnenweg 181 het 

plaatsen van reclame wabonummer 16253, 
ontvangen 16 oktober 2014. 

Rectificatie
- Leidsevaartweg 143 in plaats van 145 het 

plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak 

wabonummer 15853, ontvangen 1 oktober 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een 

fietsenoverkapping wabonummer 15175, 
ontvangen 14 september 2014. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.
- Heemsteedse Dreef 95-123 het wijzigen van 

de entree wabonummer 15573, ontvangen 
23 september 2014. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
 voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een 

fietsenoverkapping wabonummer 15175, 
ontvangen 14 september 2014. 

- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van 
een fietsenschuurtje wabonummer 14237, 
ontvangen 5 augustus 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Scheldelaan 1 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 12671, 
vergunning verzonden 20 oktober 2014. 

- Oudemanslaan 8 het kappen van 3 pinussen 
wabonummer 15858, 

 verzonden 24 oktober 2014. 
- Raadhuisstraat 94 het vervangen van 

gevelreclame wabonummer 15440, 
 verzonden 24 oktober 2014. 
- Prinsenlaan 75-97 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 16139, 
 verzonden 24 oktober 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Afsluiting elektronische weg voor Wob-verzoeken
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
op 21 oktober 2014 besloten de elektronische weg 
niet langer open te stellen voor het indienen van 

verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur. Het besluit treedt 1 dag na deze publicatie 

in werking, te weten op 30 oktober 2014. 
Zie redactioneel artikel in deze HeemstedeNieuws.

Sponsorloop
Op 21 oktober 2014 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan de Voorwegschool voor het 
houden van een sponsorloop voor de leerlingen 
op donderdag 30 oktober 2014 
van 13.00 tot 15.15 uur.
In verband met het bovenstaande is, 
overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeers-
wet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de volgende wegen af te sluiten op 
30 oktober 2014 van 12.30 tot 15.30 uur:
- de gehele Voorweg 
 (tussen Valkenburgerlaan en Achterweg)
- de gehele Achterweg 
 (tussen Wilhelminaplein en Meerweg) 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene en Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Drank- en 
horecavergunning
Op 24 oktober 2014 heeft de burgemeester, in 
verband met wijziging van leidinggevenden, 
besloten een drank- en horecavergunning voor het 
uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan 
de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne, 
Marisplein 5. Neem voor meer informatie contact 
op met de afdeling Algemene en Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Vergadering gemeenteraad - Begrotingsraad
Vergadering gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 30 oktober 
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 30 oktober 2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Benoeming secretaris / plv voorzitter 

Rekenkamercommissie Heemstede
- Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018
- Verordening jeugdhulp Heemstede 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Heemstede 2015
- Verordeningen Participatiewet gemeente 

Heemstede

Hamerpunten
- Samenwerking ICT infrastructuur 
 Bloemendaal - Heemstede
- Aanpassen verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning tbv fractie-assistenten
- Wet Markt en Overheid
- Najaarsnota 2014
- Begroting 2015 Werkvoorzieningsschap 
 Zuid-Kennemerland
- Preventie - en Handhavingsplan Drank en Horeca
- Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid 

gemeentelijke belastingen Heemstede 2015

Overige punten
- Wat verder ter tafel komt 
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 30 oktober 2014

Vergadering Begrotingsraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 
6 november 2014 om 20.00 uur en op vrijdag 
7 november 2014 om 13.00 uur in de Burgerzaal 

van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 6 en 7 november 2014
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Programmabegroting 2015 en de 

meerjarenbegroting 2016-2018
- Eerste begrotingswijziging 2015

Overige punten
- Wat verder ter tafel komt 
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 6 en 7 november 2014

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. 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.

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’.




