
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 januari 2020

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:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Holocaustmonument Levenslicht 
voor raadhuis Heemstede
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden 
dat concentratie- en vernietigingskamp 
Auschwitz werd bevrijd. Over heel 
de wereld wordt daar bij stilgestaan. 
Tijdens de Holocaust zijn 163 Joodse 
Heemstedenaren en Joden die in 
Heemstede waren ondergedoken 
vermoord. Om hierbij stil te staan vindt 
op 27 januari een herdenking plaats 
bij het tijdelijke Holocaustmonument 
Levenslicht. Dit monument staat tot en 
met 2 februari voor het raadhuis van 
Heemstede; het maakt deel uit van een 
landelijk project van het Nationaal Comité 
4 en 5 mei waaraan 171 Nederlandse 
gemeenten deelnemen. Iedereen is van 
harte uitgenodigd bij de herdenking op 
het Raadhuisplein aanwezig te zijn.

Programma maandag 27 januari, 
aanvang 16.00 uur - Raadhuisplein 1
De Holocaustherdenking vindt plaats bij het 
tijdelijke monument Levenslicht voor het 
raadhuis:
- Opening door burgemeester Astrid 

Nienhuis
- Toespraak rabbijn Spiero
- Noemen van de namen van de slachtoffers
- Gebed door rabbijn Spiero
- Psalm 23 door Hans Rosenberg
- Afsluiting door Ruben Boas, voorzitter 

Joodse Gemeente
Na afloop (rond 17.00 uur) is er in het raadhuis 
koffie/thee.

Lichtmonument Levenslicht
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie 
als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen 
belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en 
zijn team hebben deze traditie als inspiratie 
gebruikt voor het monument Levenslicht. Met 
in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk 
aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat 
het kunstwerk symbool voor de impact van 
de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de 
verschillende gemeenten waar Joden, Roma 
en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al 
generaties lang. Om de paar seconden zie je 
de stenen oplichten en weer uitdoven, als een 
ademhaling in licht. Daarmee symboliseren 
ze het leven dat nu in de gemeente gemist 
wordt. Door stil te staan bij het gemis van de 
plaatsgenoten bij Levenslicht of deel te nemen 
aan het bijbehorende onderwijsproject Wordt 
gemist, blijft de herinnering aan de slachtoffers 
levend.

Uitslag stemming 
nieuwe Belvedère 
vastgesteld
Het winnende ontwerp voor een nieuwe 
Belvedère in wandelbos Groenendaal is 
‘De Wandeling’ geworden. Eind vorig jaar 
kon gestemd worden op 6 ontwerpen 
voor een nieuwe uitkijktoren. ‘De 
Wandeling’ kreeg 41% van de stemmen, 
tweede werd ‘Bosnest’ met 20% van de 
stemmen. Het college van B&W heeft 
de uitslag op 14 januari 2020 formeel 
vastgesteld. Lees meer op  
www.heemstede.nl/belvedere.

Heemstede

Aanmelden e-mailnieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Heemstede? Abonneer u dan op 
de nieuwsbrief van de gemeente. U ontvangt periodiek de nieuwsbrief in uw mailbox. 
Meld u aan via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

CJG Heemstede 
biedt KIES-training 
voor kinderen van 
gescheiden ouders
Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede biedt weer een 
speciale training voor kinderen in 
echtscheidingssituaties (KIES). De 
trainingssessies voor kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 11 jaar worden gegeven 
in de Nicolaas Beetsschool, Sportparklaan 
3 in Heemstede.

Het programma biedt kinderen een plek om 
met andere kinderen stil te staan bij alles wat 
de scheiding met zich meebrengt. Tijdens 
8 bijeenkomsten komen aan de hand van 
creatieve opdrachten, praten en spel, thema’s 
aan bod die op dat moment spelen. Deze 
vinden plaats op maandagen van 15.30 
tot 16.30 uur in de Nicolaas Beetsschool. 
Deelname is gratis. Voor ouders is vooraf een 
informatiebijeenkomst op maandag 24 februari 
van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein 1 in Heemstede.

Hebt u nog vragen of wilt u uw kind 
aanmelden? Neem dan contact op met Riny 
van den Oever, CJG- en KIES-coach. U kunt haar 
telefonisch bereiken via (023) 548 58 42 of per 
e-mail r.vandenoever@heemstede.nl. Kijk voor 
meer informatie over deze training op 
www.cjgheemstede.nl. 

Vergadering gemeenteraad 30 januari
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 30 
januari 2020 om 20.00 uur in de Burgerzaal van 
het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda:
•	 e diging	raadslid	
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 30 januari 2020
•	 Vragenuur
•	 enoeming	leden	 ekenkamer	 eemstede
•	 Verkoop	van	aandelen	 neco	 roep	N V
•	 ontroleprotocol	accountantscontrole	

jaarrekening 2019 en 2020 gemeente 
Heemstede

•	 Vaststellen	bestemmingsplan	
 ‘Aanvullende voorschriften parkeren’
•	 udgetsubsidie	Stichting	 	 eemstede	

2020 - 2023
•	 ijst	ingekomen	stukken	raadsvergadering	

30 januari 2020
•	 at	verder	ter	tafel	komt

Op gemeentebestuur.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 raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail: 
griffie@heemstede.nl

Aanwijzingsbesluit gri�er, 1e plaatsvervangend gri�er 
en 2e plaatsvervangend gri�er gemeente Heemstede
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren 
in werking getreden. Hierdoor zijn de 
publiekrechtelijke aanstellingen van de 
griffier en de plaatsvervangende griffiers van 
rechtswege gewijzigd in privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomsten. De huidige 
publiekrechtelijke aanstellingen gaven 

de (plaatsvervangend) griffier speciale 
bevoegdheden, zoals de ondertekening van 
stukken die van de raad uitgaan. De nieuwe 
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten 
geven deze bevoegdheden niet. Om de 
griffier deze speciale bevoegdheden toe te 
kennen is een aanwijzingsbesluit nodig. Op 
grond van artikel 107 van de Gemeentewet is 

de gemeenteraad bevoegd de griffier en de 
plaatsvervangende griffiers aan te wijzen.

Op 18 december 2019 heeft de raad de 
griffier en de plaatsvervangers aangewezen. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl



Schrijf jij de nieuwe Haarlem-Song?
Haarlem - De Grootste Band Van 
Nederland (DGBVN) roept com-
ponisten en tekstschrijvers op 
om een Haarlem-song te schrij-
ven. Er zijn al vele nummers over 
Haarlem geschreven, maar een 
catchy, hitgevoelig popnummer 
ontbreekt nog, volgens de orga-
nisatie. DGBVN wil de jarige stad, 
Haarlem viert dit jaar 775 jaar 
stadsrechten, een nieuw Haar-
lemlied schenken. Het winnende 
liedje wordt door 500 muzikan-
ten gespeeld op 7 juni op de Bo-
termarkt in Haarlem.

New York, London, Amsterdam, 
Parijs en menig andere grote we-
reldstad zijn al diverse malen be-
zongen. Haarlem ontbreekt nog 
in de hitlijsten. Hoe mooi zou het 
zijn als dit jaar tijdens Haarlem 

775 ‘ons’ nummer de hitparades 
bestormd? Iedereen die denkt 
een popnummer over Haarlem te 
kunnen schrijven nodigen wij uit 
om deze in te zenden.

De organisatie hoopt op ver-
schillende inzendingen waaruit 
een vakjury kan kiezen. De jury 
bestaat, naast Timmers zelf, o.a. 
uit Jaco van der Steen (muzika-
le leider DGBVN) en de voorma-
lige burgemeester van Haarlem 
Bernt Schneiders.Tijdens een bij-
eenkomst in een café beoorde-
len zij de inzendingen op speel-
baarheid en hitpotentie. Het win-
nende nummer wordt op de gro-
te dag, waarop 500 muzikanten 
van De Grootste Band Van Neder-
land een aantal nummers spelen, 
gespeeld.

Het nummer dient te voldoen aan 
een aantal voorwaarden. Zo moet 
de muziek en de tekst (Neder-
lands of Engels) origineel zijn en 
dus nog niet eerder in het open-
baar ten gehore zijn gebracht en 
het moet een uptempo popnum-
mer zijn.
Componisten kunnen hun num-
mer aanmelden via www.dgbvn.
com uiterlijk op 20 februari 2020. 
“En wie weet wordt jouw num-
mer wel door 500 muzikanten 
gespeeld. Dat is toch geweldig!” 
lacht een trotse organisator Alain 
Timmers. Het grote optreden van 
De Grootste Band Van Nederland 
vindt plaats op 7 juni op de Boter-
markt in Haarlem. 

Meer informatie is te vinden op 
www.dgbvn.com.

Foto: Franklin van der Erf

Wederom sterke daling
WW-uitkeringen in Noord-Holland
Regio - Het aantal verstrekte WW-
uitkeringen daalde in de Noord-
Hollandse regio’s in 2019 weer 
sterk. Dit meldt UWV in haar pers-
bericht. Voor de drie regio’s teza-
men zakte het aantal uitkeringen 
gedurende het jaar met 3.100 
WW-uitkeringen tot 15.969. Deze 
daling is met 16,4% minder sterk 
dan de daling van 17,9% in 2018. 
UWV verwacht op basis van eco-
nomische voorspellingen eerder 
een stabilisatie dan een verdere 
daling in 2020.

Zaanstreek/Waterland liet in 2019 
met ruim 20% (-997 uitkeringen) 
verreweg de sterkste daling zien. 
Zuid-Kennemerland en IJmond 
bleef met 12,6 % (-666) achter bij 
de landelijke trend van 15%. Het 
aantal uitkeringen in Noord-Hol-
land Noord daalde met 16,6% 
(-1.476 uitkeringen).

Hoewel in elke gemeente van de 
drie regio’s het aantal WW-uitke-
ringen in 2019 daalde, zijn er ver-
schillen per gemeente. Zeker in 
kleinere gemeenten waren de 
verschillen groot. Zo nam in Uit-
geest het aantal WW-uitkeringen 
met 2,6 % af (-132 uitkeringen) 
terwijl de daling in Wormerland 
tot 37,4% (-144 WW-uitkeringen) 
opliep.

Omdat veel mensen niet in de ei-
gen gemeente werkzaam zijn is 
het lastig hiervoor een oorzaak 
aan te wijzen. Bij gemeenten 
waar meer dan 500 WW-uitkerin-
gen worden verstrekt liep de da-
ling minder uiteen. In Den Helder 
was de daling met 24,7% (-566 
uitkeringen) het grootst. De afna-
me in Hoorn bleef op 10,3% ste-
ken. In die gemeente worden nu 
964 WW-uitkeringen verstrekt.

De krapte op de arbeidsmarkt 
zorgde bij de horeca, handel, in-
dustrie en uitzendbedrijven voor 
de grootste daling in WW-uit-
keringen in de afgelopen jaren. 
Het totale aantal WW-uitkeringen 
daalde in elke sector, ook in sec-
toren waar de werkgelegenheid 
niet, of beperkt, toenam zoals 
het bank- en verzekeringswezen, 
overheid en landbouw en groen-
voorziening.

Volgens UWV blijkt uit eerder on-
derzoek  b dat bijna 70% van de 
mensen waarvan de WW eindigt, 
tijdens of binnen een maand na 
a�oop van de WW-periode, werk 
vindt. Voor de overige 30% geldt 
dat zij bijvoorbeeld de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereiken, tij-
dens de WW ziek worden of dat 
het WW-recht a�oopt zonder dat 
zij werk vonden.

Hersenstichting: Tot 2040 explosieve 
stijging hersenaandoeningen
Regio - Het aantal Nederlanders 
dat een beroerte krijgt, lijdt aan 
dementie of de ziekte van Par-
kinson zal tot 2040 explosief stij-
gen ten opzichte van 2015. Dit 
constateert de Hersenstichting 
op basis van gegevens over her-
senaandoeningen uit de Volksge-
zondheid Toekomst Verkenning 
2018 (VTV-2018) van het RIVM. 
Uit de cijfers blijkt dat het aantal 
patiënten dat in 2040 een beroer-
te heeft gehad met 54 procent 
stijgt, het aantal dementiepatiën-
ten met 115 procent en het aan-
tal mensen met de ziekte van Par-
kinson met 71 procent. Deze ex-
plosieve stijging heeft een enor-
me impact op de gehele samen-
leving.

Uit de toekomstverkenning voor 
2040 komt naar voren dat er over 
twintig jaar 672.600 Nederlan-
ders een beroerte hebben ge-
had en met de gevolgen daar-
van moeten leven, dat er 330.400 
mensen aan dementie lijden en 
82.600 aan de ziekte van Parkin-
son. Het aantal dat lijdt aan de-
mentie verdubbelt daarmee ten 
opzichte van 2015. “En dit zijn 
slechts drie hersenaandoeningen 
van de in totaal honderden die 
voorkomen”, zegt Merel Heimens 
Visser, directeur van de Hersen-
stichting. “Het positieve nieuws 
is dat we de afgelopen jaren al 

enorme stappen hebben gezet 
op het gebied van hersenonder-
zoek, waardoor er in de komen-
de twintig jaar minder Nederlan-
ders sterven aan de gevolgen van 
bijvoorbeeld een beroerte. Alleen 
moeten er wel meer mensen met 
de gevolgen van deze hersen-
aandoening leren leven. Dit al-
les zorgt ervoor dat de gehele sa-
menleving – patiënten, naasten, 
mantelzorgers en zorgprofessio-
nals - meer en meer te maken 
krijgt met hersenaandoeningen 
en de gevolgen hiervan.”

Nu al hebben bijna vier miljoen 
Nederlanders een hersenaandoe-
ning en kost het de maatschap-
pij jaarlijks 25 miljard euro. Naar 
aanleiding van de projecties uit 
de toekomstverkenning is de ver-
wachting dat dit de komende ja-
ren alleen maar toeneemt. “De 
wetenschap, de overheid, het be-
drijfsleven en de rest van de sa-
menleving gaan hier de komen-
de jaren in verschillende opzich-
ten veel van merken. De zorguit-
gaven zullen stijgen, op het werk 
zullen steeds meer mensen zijn 
die lijden aan een hersenaan-
doening en Nederlanders zullen 
meer mantelzorg moeten verle-
nen aan mensen met een hersen-
aandoening”, zegt prof. dr. Hel-
mut Kessels, verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam.

“Daarom moeten we met zijn al-
len samenwerken om een toe-
komst te creëren zonder hersen-
aandoeningen”, vult Heimens Vis-
ser hem aan. “Want alleen samen 
kunnen we hersenaandoeningen 
behandelen én in de toekomst 
voorkomen. We moeten daarbij 
niet inzetten op één aandoening, 
maar breed investeren in baan-
brekende oplossingen die her-
senaandoeningen helpen voor-
komen, afremmen of genezen. 
We moeten blijven investeren in 
onderzoek, het geven van voor-
lichting en het verbeteren van de 
patiëntenzorg.”

Collecteweek van de 
Hersenstichting
Help de Hersenstichting mee om 
dit toekomstbeeld te voorkomen. 
Geef aan de collectant tijdens de 
collecteweek van maandag 27 ja-
nuari tot en met zaterdag 1 febru-
ari 2020. Ruim 19.000 vrijwilligers 
lopen door heel Nederland langs 
de deuren om geld in te zamelen 
voor al die mensen die te maken 
hebben meteen hersenaandoe-
ning.

Geef aan de collectant of op:
https://www.hersenstichting.nl/
doneer/ 

Meer informatie:
www.hersenstichting.nl.

Pieter Vermeulen Museum geopend 
tijdens onderwijsstaking
Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum aan de Driehuizerkerk-
weg 34D in Driehuis is tijdens de 
onderwijsstaking op donderdag 
30 en vrijdag 31 januari geopend 
vanaf 9.30 uur.
Tijdens de vorige onderwijssta-
king was het best druk en het 
museum opent ook nu weer haar 
deuren voor ouders, grootouders 
en (klein)kinderen. Ook kinder-
dagverblijven en buitenschool-
se opvang-groepen zijn van har-
te welkom!

In het museum is de ‘Verborgen 
Vogeltuin’ te zien en te beleven: 
een leuke, leerzame tentoonstel-
ling geschikt voor iedereen vanaf 
4 jaar. De bezoekers maken door 
het uitvoeren van 21 leuke span-
nende opdrachten, kennis met al-
le dieren die in tuinen leven: veel 
soorten vogels maar ook slak-
ken, wormen, insecten, spinnen, 
pissebedden en duizendpoten, 
egels etc. We staan er vaak niet bij 
stil maar in groene tuinen wemelt 
het van de dieren, die als je goed 

kijkt, helemaal niet altijd verbor-
gen zijn.

Als je bij alle opdrachten stil staat, 
ontdek je ook nog eens hoe je je 
huis en leefomgeving duurzamer 
en energiezuiniger kunt maken: 
handig om voorbereid te zijn op 
de gasloze toekomst en hoe het 
hoofd te bieden aan de gevolgen 
van klimaatverandering.

Meer informatie op: www.pieter-
vermeulenmuseum.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
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 stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Matthijs	Vermeulenlaan	20,	het	bouwen	

van een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 524665, ontvangen 

 8 januari 2020
•	 Nijverheidsweg	14,	vergroten	bedrijfsruimte,	

wabonummer 523948 ontvangen 
 7 januari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Melchior	Treublaan	11,	het	kappen	van	

een Noorse den, wabonummer 492577, 
verzonden 3 januari 2020

•	 Schouwbroekerstraat	3,	het	verlengen	van	

de bestaande rookgasafvoer, wabonummer 
511482, verzonden 13 januari 2020

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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
•	 Melchior	Treublaan	11,	het	kappen	van	een	

den, wabonummer 492577, verzonden 
 3 januari 2020
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’.

Omgevingsvergunningen




