
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 november 2017

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Vergaderingen 
raadscommissies 

november

In deze uitgave:
- Discussieavond verkeersdrukte 
 23 november
- Val jij op in Heemstede?
- Omgevingsvergunningen

Vervolg op de volgende pagina.

Donderdag 16 november
Nieuwe Vomar in raadscommissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte bespreekt op 
donderdag 16 november (vergadering 
start om 20.00 uur) het plan om een nieuwe 
Vomar te bouwen aan de Binnenweg 70-86 
in het centrum van Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd deze vergadering bij te 
wonen, als toehoorder of als inspreker. Naar 
verwachting neemt de raad op 30 november 
2017 een besluit over het bestemmingsplan 
dat de Vomar mogelijk maakt.

Topwinkelstraat
Het college van burgemeester en wethouders 
is voorstander van de nieuwe Vomar. Het 
winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg 
is een topwinkelstraat die er mede voor zorgt 
dat Heemstede zo’n aantrekkelijke woonplaats 
is. Het behoud ervan is belangrijk voor alle 
Heemstedenaren.

Nieuwe Vomar belangrijk voor 
centrum
Voor het voortbestaan van de winkelstraat is een 
aantal goed uitgeruste supermarkten van groot 
belang. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere 
het bureau DTNP. Boodschappen zijn de kurk 
waarop het winkelcentrum van Heemstede drijft. 
De supermarkten zorgen voor de klandizie van 
speciaalzaken. Wie zijn boodschappen doet bij de 
supermarkt loopt vaak voor de speciale producten 

nog even door naar banketbakker, viswinkel, 
slager, groenteboer of andere winkels. Zonder 
supermarkten geen speciaalzaken.

Volwaardige supermarkt
De nieuwe Vomar is in het winkelcentrum met een 
grootte van 1500 m2 netto winkelvloeroppervlak 
(wvo) vergelijkbaar met Albert Heijn (1400 m2 wvo) 
en Dekamarkt (1500 m2 wvo). Vomar wil graag een 
volwaardige supermarkt zijn en niet een buurtsuper 
omdat een buurtsuper geen bestaansrecht heeft in 
het winkelcentrum. We willen niet het risico lopen 
dat de Vomar uit het winkelcentrum verdwijnt, 
waarmee het aanbod zou verschralen.

Parkeergarage
Met de uitbreiding komen er ook 100 
parkeerplaatsen in het centrum bij. Dit is goed 
voor de bereikbaarheid van het centrum, vooral 
op de belangrijkste winkelmomenten (vrijdag en 
zaterdag). Dit maakt het nog gemakkelijker om in 
het winkelcentrum te winkelen en er af te spreken 
voor een kopje koffie of lunch.

In gesprek
We realiseren ons dat de nieuwe Vomar impact 
heeft op de directe woonomgeving. Maar we 
verliezen de belangen van omwonenden zeker niet 
uit het oog. We blijven dan ook in gesprek met de 
bewoners en andere belanghebbenden.

Maandag 13 november 20.00-21.30 uur 
Bijeenkomst Manpadslaangebied
Op maandagavond 13 november tussen 
20.00 en 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur ) 
organiseert de gemeente in het raadhuis een 
bijeenkomst over het Manpadslaangebied. 
Wethouder Sebastiaan Nieuwland zal de avond 
inleiden, daarna geeft het adviesbureau Rho 
een toelichting op de tekeningen die voor het 
gebied gemaakt zijn. Deze tekeningen zijn een 
nadere verkenning van het ‘inrichtingsmodel 
2’ waarvoor de gemeenteraad in juni zijn 
voorkeur uitsprak. Na de toelichting door Rho 
is er gelegenheid om verhelderende vragen te 
stellen en de verkenningen van commentaar te 
voorzien. U bent van harte uitgenodigd om te 
komen meepraten.

Groene inrichting op basis van 
‘model 2’
De gemeente streeft ernaar om een zo groot 
mogelijk deel van het Manpadslaangebied om te 
vormen tot een groen en openbaar toegankelijk 
gebied. Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad 
gekozen voor model 2 als uitgangspunt voor 
verdere uitwerking van een groene inrichting. 
Dit model gaat uit van een groene zichtlijn vanaf 
de Herenweg richting Leidsevaart.

Reageren op de ‘verkenningen van 
model 2’
Het bureau Rho heeft het model 2 nader 
uitgewerkt zodat een beter beeld ontstaat van wat 
deze inrichting inhoudt. Deze verkenningen kunt 
u inzien via www.heemstede.nl. 
Om iedereen de gelegenheid te geven te reageren 
op deze ‘verkenningen’ wordt een bijeenkomst 
georganiseerd. U kunt ook reageren door te 
mailen, bellen of te schrijven naar (gemeente 
Heemstede, postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
gemeente@heemstede.nl , tel. 14 023). Reacties 
moeten voor 1 december 2017 binnen zijn.



Vervolg van de vorige pagina.

Besluitvorming naar verwachting 
begin 2018
Na deze consultatieronde wordt besloten welke 
verkenningen de voorkeur hebben en aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd. Naar 
verwachting bespreekt de gemeenteraad de 
verkenningen en de hierop binnengekomen 
reacties op 18 januari 2018 in de commissie Ruimte 
en stelt op 1 februari een of meerdere verkenningen 
vast.

Iedereen heeft 
wel een idee!
Iedereen uit Heemstede met een goed 
idee voor de straat, de buurt of zelfs 
heel Heemstede maakt kans op 500 
euro. Dus doe mee! Met het winnende 
idee gaan we samen aan de slag. Meer 
info en voorwaarden? 
Kijk op www.heemstede.nl/idee. 
Insturen voor 4 december.

Niet alleen lokaal, maar vooral een regionaal vraagstuk
23 november: Discussieavond over 
drukte op Heemsteedse wegen
Op donderdag 23 november organiseert de 
gemeente Heemstede een avond over de 
verkeersdrukte in Heemstede. Het doel is lokale 
en vooral ook regionale oplossingen te bespreken 
voor de vollopende wegen in Heemstede en 
omgeving. Daarom worden voor de bijeenkomst 
naast inwoners van Heemstede ook raadsleden 
en bestuurders van omliggende gemeenten van 
harte uitgenodigd om mee te discussiëren op 23 
november. Hetzelfde geldt voor de provincie Noord-
Holland. De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis 
van Heemstede. Aanmelden kan tot 16 november 
via e-mail: gemeente@heemstede.nl. 

Belangrijke verkeersaders waar het 
steeds vaker vast staat
De doorgaande wegen in Heemstede worden 
alsmaar voller en daar hebben niet alleen 
inwoners van Heemstede last van, maar ook de 
weggebruikers van en naar gemeenten als Haarlem, 
Zandvoort, Haarlemmermeer en Bloemendaal. 
Met de N201 (Zandvoort-Haarlemmermeer) en de 
N208 (Haarlem-Bennebroek/Bollenstreek) lopen 
ook nog eens 2 belangrijke verkeersaders dwars 
door Heemstede. Dagelijks ervaren weggebruikers 
dat het snel vast kan lopen op deze wegen, 
bijvoorbeeld als er ergens anders een wegafsluiting 
is. Dit zal met meer verkeer in de toekomst alleen 
maar erger worden.

Discussie over mogelijke 
oplossingen
Op de bijeenkomst worden zowel korte- als 
langetermijnoplossingen besproken. Enkele 
knelpunten zijn lokaal aan te pakken, de meeste 
oplossingen voor het opstropende verkeer 

kunnen alleen regionaal worden opgepakt. 
Verkeersdeskundigen zijn aanwezig om de 
verkeersproblematiek toe te lichten en te reageren 
op mogelijke oplossingen.

Aandacht voor verkeer regio Zuid-
Kennemerland
In Amsterdam en de wijde omgeving zijn al veel 
maatregelen getroff en om het verkeer beter te laten 
doorstromen. De regio Zuid-Kennemerland behoeft 
nu aandacht en wil verbeteringen. Een combinatie 
van maatregelen voor autoverkeer, openbaar 
vervoer en fi etsers is nodig om de verkeersdruk te 
verlichten.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 
november 2017 om 20.00 uur in het raadhuis van 
Heemstede, Raadhuisplein 1. Vanaf 19.30 uur is het 
raadhuis open en staat de koffi  e klaar.
Aanmelden tot 16 november, via e-mail: 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 14 023.

Val jij op in 
Heemstede?
De fi etser is een kwetsbare deelnemer 
aan het verkeer. Zien en gezien worden 
is voor fi etsers daarom van groot 
belang. De ‘donkere dagen’ zijn weer  
begonnnen . Het is goed om aandacht 
te besteden aan goed werkende 
fi etsverlichting. Controleer je verlichting 
voordat je de weg op gaat. Een boete 
voor het rijden zonder licht (voor 
kinderen tot 16 jaar) is € 37. Voor een 
volwassene is dit € 64.

Verwijdering vaartuigen Industrieweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroff en.

- Twee naamloze open (roei)boten, gelegen in de 
haven ter hoogte van Industrieweg 11. Beide 
boten zijn bijna gezonken.De eigenaren van 
deze vaartuigen krijgt tot en met 22 november 
2017 de gelegenheid deze vaartuigen drijvend 
te maken 

Bestuursdwang
Als deze vaartuigen binnen bovengenoemde 
termijn niet drijvend gemaakt zijn, wordt deze 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. Als het vaartuig na deze 

13 weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en 
wethouders overwegen het vaartuig te verkopen of 
te vernietigen.

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



15 NOVEMBER 2017 • 18.00 - 21.00 UUR • BEGRAAFPLAATS HERFSTLAAN

18.00 uur - 21.00 uur
Sfeervol verlichte begraafplaats open voor publiek

Harpiste Mariska Pool speelt bij de urnenmuur
Gitaar en zang door Basic Matters in de Koffiecorner

Gitaar en zang door Yvonne Weijers bij het kampvuur
 

19.00 uur
Eerste herdenkingsdienst in de aula o.l.v. Aart Mak m.m.v. koor Haarlem Voices

20.00 uur
Tweede herdenkingsdienst in de aula o.l.v. Aart Mak m.m.v. koor Haarlem Voices

k i j k  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e  o p  w w w . b e g r a a f p l a a t s h e e m s t e d e . n l
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Vergaderingen 
raadscommissies 
november
De raadscommissies Samenleving en Ruimte 
houden op respectievelijk 14, 16 en 20 november 
openbare vergaderingen om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 
Door het grote aantal te behandelen agendapunten 
vergadert de commissie Ruimte in november 
2 keer. U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 14 november
- Agenda commissie Samenleving 
 14 november 2017
- Spreekrecht burgers
- Bijzondere verordening subsidies algemene 

voorzieningen specifi eke doelgroepen (A-stuk)
- Maatregelen vangnetuitkering Participatiewet 

2017 (A-stuk)
- Innovatie Schuldhulpverlening-023 Steunfonds 

(B-stuk)
- (Voorlopige) gunning aanbesteding Sociaal 

Domein (C-stuk) o.v.v. GroenLinks
- Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 16 november
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 16 november 2017
- Spreekrecht burgers
- Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 

“Centrum en omgeving” t.b.v. nieuwbouw Vomar 
(A-stuk)

- Afvalinzameling pilot wijk Merlenhoven 
(fi nanciering fase 1) (A-stuk)

- Vaststellen geluidsbelastingkaarten 2016 
gemeente Heemstede (C-stuk o.v.v. GL)

- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 20 november
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 20 november 2017
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening Slottuin 

Heemstede (A-stuk)
- Principeverzoek Masterplan Berkenrode, 

Herenweg 131 (B-stuk)
- Procesvoorstel Zuidstrook De Hartekamp, 

Herenweg 5a, 5b, 5c (B-stuk)
- Ingekomen stukken 
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie Middelen 
vervalt in november

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffi  e, telefoon 
(023) 5485646, of e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl

Nieuwe regelgeving
Aanwijzing toezichthouders APV (Digitaal 
Opkopers Register) gemeente Heemstede
Op 10 oktober 2017 heeft het college de Aanwijzing 
toezichthouders APV (Digitaal Opkopers Register) 
gemeente Heemstede vastgesteld. De Aanwijzing 
treedt in werking op 8 november 2017. 

Wijzigingsverordeningen Algemene 
begraafplaats
Op 28 september 2017 heeft de raad de volgende 
wijzigingsverordeningen vastgesteld:
- Wijzigingsverordening Beheerverordening 

Algemene begraafplaats Heemstede 2017 
- Wijzigingsverordening Verordening heffi  ng en 

invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 

Deze verordeningen zijn met terugwerkende 
kracht in werking getreden op 1 oktober 2017. 

Hiermee worden de Beheerverordening Algemene 
begraafplaats Heemstede 2014 respectievelijk 
de Verordening heffi  ng en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2017 gewijzigd.

Wijzigingsverordening Verordening heffi  ng en 
invordering van leges 2017
 Op 28 september 2017 heeft de raad de 
Wijzigingsverordening Verordening heffi  ng 
en invordering van leges 2017 vastgesteld. De 
wijzigingen treden in werking op 2 november 2017. 
De Verordening heffi  ng en invordering van leges 
2017 wordt hierdoor gewijzigd

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 16 november 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentie voor een woning 
  - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om bijzondere bijstand 
  - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen het handhavingsbesluit 
  over het onvergund in werking hebben 
  van een inrichting voor opslag van 
  baggerspecie - openbaar -

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Hortensialaan 9, het bouwen van een schuur, 

wabonummer 223820, 
 ontvangen 23 oktober 2017
- Hugo de Vriesplein 8, het doorbreken van een 

muur en wijzigen zijgevel, wabonummer 224080, 
ontvangen 23 oktober 2017

- Kadijk 29, interne verbouwing, wijzigen 
zijgevels en plaatsen dakkapellen en dakramen, 
wabonummer 223659, ontvangen 23 oktober 
2017, uitgebreide procedure

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 9, het verhogen van de 

nok en plaatsen twee dakramen op het 

voorgeveldakvlak, wabonummer 198378, 
verzonden 2 november 2017

- Heemsteedse Dreef 38, het in afwijking van 
de bestemming gemengd 5 deels gebruiken 
van het pand voor praktijk voor psychologie, 
wabonummer 197296, 

 verzonden 2 november 2017
- Rembrandtlaan 7, aanpassing constructieve 

begane grondvloer in betonnen vloer, 
wabonummer 212013, 

 verzonden 2 november 2017
- Schielaan 14, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 208221, 
verzonden 2 november 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 

bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 4, het 
 realiseren van een standplaats voor een 

visverkoopwagen, wabonummer 222779, 
 ontvangen 19 oktober 2017
- Glipper Dreef 185 + 187, het wijzigen van 
 de entree, wabonummer 220079, 
 ontvangen 12 oktober 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’.

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 

Voornemen uitschrijving BRP door het college 
van burgemeester en wethouders 
- Dudzik, P.S., geboren 20-07-1976, Franz Léharlaan 

150, voornemen ambtshalve uitschrijving uit 
Nederland per 18 oktober 2017

Reageren
Als u het hiermee oneens bent dan kunt u binnen 
zes weken na plaatsing van deze publicatie hierop 
reageren door contact op te nemen met de afdeling 
Publiekszaken van de gemeente Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon 023-5485868.

Besluit uitschrijving BRP door het college van 
burgemeester en wethouders 
- Piek, M.P., geboren 07-12-1992, Jan van 

Goyenstraat 23B, besluit ambtshalve uitschrijving 
uit Nederland per 15 september 2017

- Margarittha, D.P.R., geboren 25-09-1995, 
Binnenweg 63D, besluit ambtshalve uitschrijving 
uit Nederland per 20 september 2017

Bezwaar maken
Als u het hiermee oneens bent dan kunt u binnen 
zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan 
bezwaar maken bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Ook kunt u bij onverwijlde spoed een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).




