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Inloopavond over zonnepanelen  
in raadhuis Heemstede 

Werk aan de weg

’Oog voor elkaar’ 
Wmo-krant verspreid

De gemeente Heemstede organiseert op 
donderdag 6 december van 18.00 tot 21.00 
uur een inloopavond over zonnepanelen. In 
het raadhuis staat dan een informatiestand 
van Route du Soleil. U bent van harte 
uitgenodigd langs te komen en uw vragen te 
stellen over de zonnepanelenactie. 

Actuele informatie over 
wegwerkzaamheden in 
Heemstede en omgeving 
vindt u voortaan op  
www.nhbereikbaar.nl.

Route du Soleil is een samenwerkingsverband tussen 
een aantal installateurs in de regio die gezamenlijk 
hoogwaardige zonnepanelen inkopen en aanbieden 
tegen lage prijzen. 

Bent u geïnteresseerd in de zonnepanelen? U kunt 
alvast een foto van uw dak, meterkast en een overzicht 
van het jaarlijkse energieverbruik meenemen. De 
aanwezige installateurs kunnen dan meteen berekenen 
hoeveel u kunt besparen. Kunt u niet op 6 december? 
Kom dan op dinsdag 27 november naar de regionale 
inloopavond bij de gemeente Beverwijk, meer 
informatie hierover vindt u op onze website.

Volgende week wordt in Heemstede de Wmo-krant 
van de gemeente verspreid. Wmo staat voor: Wet 
maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is een brede 
wet die tot doel heeft dat mensen zoveel mogelijk mee 
kunnen doen in de maatschappij. De gemeenteraad 
van Heemstede stelde begin november het nieuwe 
Wmo-beleid vast, dat staat beschreven in de nota 
Beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 
- ‘Oog voor elkaar’.  
 
Om meer bekendheid te geven aan allerlei 
Heemsteedse voorzieningen die (o.a.) via de Wmo zijn 
geregeld, is de Wmo-krant ‘Oog voor elkaar’ gemaakt. U 
leest hierin van alles over voorzieningen voor jong en 
oud, op het gebied van zorg en sport.  
 
Heeft u de krant niet ontvangen? Dan kunt u tijdens 
openingstijden een exemplaar ophalen bij het raadhuis.

Hoe werkt het? 
Klik in de rechterkolom onder Activiteiten 
op Gemeente Heemstede en u ziet een 
overzicht van wegwerkzaamheden en/
of wegafsluitingen. Na het selecteren 
van het werkobject ziet u een kaartje en 
aanvullende informatie over de uitvoering 
van het werk.

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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Loket Heemstede is er 
voor u!

Burgernet oproep! 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen 
burgers, gemeente en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de 
gemeente. Wilt u kans maken op een gratis iPhone? 
Schrijf u dan nu nog kosteloos in voor burgernet via 
www.mijnburgernet.nl.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Jacob van Campenstraat 41 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.304 
ontvangen 5 november 2012

-  Camplaan 16 het verbouwen en renoveren van een 
woonhuis 2012.303 
ontvangen 2 november 2012

-  Heemsteedse Dreef 122 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.305 
ontvangen 7 november 2012

-  Binnenweg 200A het plaatsen van lichtreclame 
2012.306 
ontvangen 8 november 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Lombokstraat 3 het uitbreiden van de 1e verdieping 

2012.307 
ontvangen 9 november 2012

   
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Rhododendronplein 16 het kappen van een berk 

2012.311 
ontvangen 8 november 2012

-  Prinsenlaan 91 het kappen van een es 2012.312 
ontvangen 8 november 2012

-  Prinsenlaan, in bosperceel / langs het bospad het 
kappen van een paardenkastanje 2012.308 
ontvangen 6 november 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22 
november 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). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen  
met een termijn van 6 weken:

-  Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 2012.284 
ontvangen 23 oktober 2012

-  Coby Riemersmalaan 2 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.291 
ontvangen 29 oktober 2012

-  Alberdingk Thijmlaan 60 het paatsen van een 
overkapping t.b.v. fietsen 2012.263 
ontvangen 27 september 2012

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen omgevings- 
vergunning voor afwijking van het  
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

-  Alberdingk Thijmlaan 60 het plaatsen van een 
overkapping t.b.v. fietsen 2012.263

Het verzoek ligt vanaf 22 november 2012 gedurende 
4 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 meer 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 16 november 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Zandvoortselaan 99 het splitsen van een gebouw in 

een bedrijfsruimte en een appartement 2012.271

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Jacob van Ruisdaellaan 25 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.248

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 
22 november 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’.

Gewijzigd aanwijzingsbesluit 
Op basis van de Verordening gemeentelijke  
basisadministratie persoonsgegevens 

Bij besluit van 13 november 2012 heeft het college 
‘de aanwijzing afnemers op grond van artikel 2, lid 
2, Verordening gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens Heemstede 2009’ gewijzigd 
vastgesteld. Het gaat om het aanwijzen van afnemers, 
die voor de beoefening van hun wettelijke taak 

toegang nodig hebben tot de GBA. De aanwijzing 
treedt met ingang van 29 november 2012 in werking. 
De aanwijzing ligt tot en met 13 februari 2012 ter 
inzage op het gemeentehuis. De aanwijzing is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op  
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.



Vergaderingen

Aanhangwagen / mobiele verkoopwagen Nijverheidsweg

Vergadering commissie voor  
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 29 november 2012 in 
het raadhuis aan het Raadhuisplein 1.

-  20.00 uur bezwaren tegen zondagopenstelling 
supermarkt - openbaar -

-  20.30 uur bezwaren tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor de verbouwing tot 
woonruimte van de 2e verdiepingsvloer van een flat 
aan het Valkenburgerplein 4-II hoog - openbaar -

-  21.00 uur bezwaren tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
extra etage op een woning aan de Einthovenlaan 10 
- openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.  
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, 
telefoon (023) 548 56 07.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op donderdag 29 november 2012 
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  

29 november 2012
- Spreekrecht burgers
-  Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 

2013 (B-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 29 november 2012, 
aansluitend aan de vergadering van de commissie 
Middelen (aanvangstijd commissie Middelen 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  

29 november 2012
- Spreekrecht burgers
-  Vaststelling bestemmingsplan ’Woonwijken Zuidoost’ 

(A-stuk)
-  Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug) o.v.v. 

GroenLinks (C-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op donderdag 29 november 2012 
aansluitend aan de vergaderingen van de commissies 
Middelen (aanvangstijd commissie Middelen 20.00 
uur) en Ruimte 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  

29 november 2012
- Spreekrecht burgers
-  Gewijzigde verordeningen Wet werk en bijstand 2012 

(A-stuk)
- Combinatiefuncties per 2013 (B-stuk)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering gemeenteraad *
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 november 
a.s. aansluitend aan de vergaderingen van de 
raadscommissies in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

* Deze vergadering vindt plaats onder voorbehoud van de 
voorbereidingen in de commissievergaderingen van deze 
avond. De vergadering wordt uitsluitend gehouden als de 
raadscommissie adviseert één van de agendapunten als 
hamerstuk vast te stellen in de raad. Als de raadscommissie 
adviseert de vaststelling te agenderen als een bespreekstuk 
voor de gemeenteraad, dan volgt agendering in de 
eerstvolgende raadsvergadering op 19 december 2012.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
- Vragenuur

Hamerpunten:
- Vaststelling bestemmingsplan ’Woonwijken zuidoost’ 
- Gewijzigde verordeningen Wet werk en bijstand 2012 

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een aanhangwagen / mobiele verkoopwagen 
aangetroffen die langer dan drie achtereenvolgende 
dagen is geplaatst op de Nijverheidsweg ter hoogte 
van huisnummer 7. 

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie, 
dan wel uitsluitend of mede voor andere dan 

verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen 
(artikel 5:6, eerste lid APV).

De eigenaar van deze aanhangwagen / mobiele 
verkoopwagen krijgt tot en met 28 november 2012 
de gelegenheid om de aanhangwagen / mobiele 
verkoopwagen van de weg te verwijderen. Indien de 
aanhangwagen / mobiele verkoopwagen binnen deze 

termijn niet van de weg is verwijderd, wordt deze in 
opdracht van het college verwijderd (bestuursdwang). 
De aanhangwagen / mobiele verkoopwagen 
wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
aanhangwagen / mobiele verkoopwagen ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met bureau Handhaving, via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Gezonken Vaartuigen Glipperzandvaart en Crayenestervaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
gezonken vaartuigen aangetroffen:

-  Een stalen vaartuig met kajuit in de Glipperzandvaart 
ter hoogte van Patrijzenlaan 3. 

-  Een vaartuig in de Crayenestervaart aan de Willem 
van de Veldekade ter hoogte van de bocht met de 
J.C. van Oostzanenlaan. 

 

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het 
college of de politie én er voor te zorgen het gezonken 
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn 
uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op 
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 5 december 2012 de gelegenheid om te 
zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel 
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze 

termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college gelicht 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

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) 548 56 46, of  
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Voornemen schoonhouden openbare ruimte 

Kennisgeving vaststelling en publicatie EU-geluidsbelastingkaarten

Het College van B&W van de gemeente Heemstede 
is voornemens alleenrechten te verlenen voor het 
schoonhouden van de openbare ruimte te Heemstede 
aan De Meerlanden Holding NV te Rijsenhout.

Type alleenrecht
Diensten, categorie 27, CPV codes: 90511300, 
90610000, 90620000, 90630000, 90670000.

Omschrijving werk
Het schoonhouden van de gehele openbare ruimte  
van de gemeente Heemstede, inclusief het legen van  
afvalbakken en het onkruidvrij houden van  
verhardingen. Het uitvoeren van de gladheid-
bestrijding en ongediertebestrijding, evenals het 
verzorgen van een servicelijn.

Omvang werk
-  Het schoonhouden van de gehele openbare ruimte 

(verharding, groen en water), inclusief het legen 
van afvalbakken en het onkruidvrij houden van 
verhardingen.

-  Het uitvoeren van de gladheidbestrijding.
-  Het bestrijden van ongedierte en verwijderen dode 

dieren.
-  Het verzorgen van een servicelijn tijdens 

kantoortijden, inclusief calamiteitennummer.
-  Het verzorgen van een registratiesysteem voor 

klachten en/of meldingen.

Looptijd van het alleenrecht
De looptijd is 3 jaar (1-1-2013 t/m 31-12-2015) met een 
optie tot éénzijdige verlenging door de gemeente van 
2 jaar.

Basis alleenrecht
Het alleenrecht wordt verleend op basis van:
-  Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht Heemstede 2012.
- Richtlijn 2004/18/EG, artikel 18.
-  Besluit aanbestedingsregel voor 

overheidsopdrachten, artikel 17.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over dit voornemen kunt u 
tot 2 januari 2013 contact opnemen met: Gemeente 
Heemstede, afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte, 
telefoon (023) 548 57 84 of rvanschaik@heemstede.nl.

Het College van B&W van de gemeente Heemstede,  
maken bekend dat zij geluidsbelastingkaarten hebben 
vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 lid 4 Wet 
milieubeheer. Deze kaarten liggen vanaf 23 november 
2012 tot 3 januari 2013 ter inzage bij de publieksbalie 
in het raadhuis van Heemstede. De kaarten zijn ook 
in te zien via www.milieudienst-ijmond.nl. U kunt de 
kaarten (met een beperkte nauwkeurigheid) van deze 
website downloaden.  
Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de afdeling 
communicatie van Milieudienst IJmond. 

De verplichting tot het opstellen van geluidsbelasting-
kaarten is opgenomen in de Wet milieubeheer en 

vloeit voort uit de implementatie van de Europese 
Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. De 
geluidsbelastingkaarten zijn een weergave van de 
geluidsbelasting in 2011 die veroorzaakt wordt door 
de wegen, spoorwegen en bedrijven in of nabij de 
gemeente. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt 
hoeveel geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige 
terreinen en stille gebieden er zijn en hoeveel 
bewoners van woningen in een bepaald gebied 
aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting 
worden blootgesteld. Uit de kaarten blijkt dat de 
geluidssituatie in Heemstede in 2011 geen grote 
verschillen ten opzichte van de in 2006 opgestelde 
kaarten vertoont. 

Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld 
de geluidssituatie in de straat waarin u woont, dan 
kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente. Tegen 
de vaststelling van de kaarten is geen bezwaar of 
beroep mogelijk. De kaarten vormen de basis voor 
het actieplan dat burgemeester en wethouders 
medio 2013 moeten opstellen. In dit plan staat 
het geluidsbeleid voor de periode 2013-2018. De 
reacties op de geluidsbelastingkaarten worden 
indien nodig meegenomen bij het opstellen van 
het ontwerpactieplan. Het ontwerp van dit plan zal 
voor de bewoners worden gepubliceerd. U kunt 
daarover zienswijzen indienen. Te zijner tijd wordt het 
actieplanproces bekendgemaakt.

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 met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

- J.G. van Schaik, geboren 21-03-1988, Kerklaan 54
-  L.Q. Dulin, geboren 05-09-1986, J.H. Weissen-

bruchweg 11

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).

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.

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, 

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

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken




