
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 maart 2021

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur

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

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Voor kinderen in de hoogste klas van de 
middelbare school breekt een spannende tijd 
aan: de examens komen eraan. Examentraining 
helpt bij de voorbereiding, maar is kostbaar. 
Daarom geeft de gemeente hier een 
vergoeding voor. Dit geldt voor ouders met 
een laag inkomen in de gemeente Heemstede. 
Leerlingen die niet in het examenjaar zitten 
kunnen deze regeling gebruiken voor bijles of 
huiswerkbegeleiding. Kijk voor meer info op 
iasz.nl/bijles.

Gemeente Heemstede helpt jou bij het 
besparen van energie én geld in huis. Met de 
gratis bespaarbon mag u ter waarde van €50 
energiebesparende producten uitzoeken. 
Ook kunt u een gratis advies ter waarde van 
€75 voor uw huis aanvragen. U krijgt dan tips 
en adviezen over bijvoorbeeld isolatie, een 
warmtepomp of zonnepanelen. Deze acties 
zijn alleen nog in maart geldig. Ga naar de 
debespaarbon.nl om het gratis advies en de 
bespaarbon aan te vragen.

Isolatieactie verlengd
Daarnaast organiseert de gemeente in 

samenwerking 
met het Duurzaam 
Bouwloket een isolatieactie. Deze actie is 
verlengd tot en met 31 maart 2021. Doe ook 
mee en bespaar! Ga voor meer informatie 
naar duurzaambouwloket.nl/
inkoopactie-woningisolatie.

Heropening 
ondernemersloket
Op 1 maart is het corona-
ondernemersloket weer opgestart 
voor de gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal. Het ondernemersloket 
is het eerste aanspreekpunt voor 
ondernemers in beide gemeenten 
die vragen hebben over de 
overheidsmaatregelen (Rijk, provincie 
en lokaal) en/of andere zaken waar 
ondernemers tegenaan lopen. Bel het 
ondernemersloket via 14 023.

GGD-campagne 
‘Ik ben niet alleen’ 
GGD Kennemerland lanceerde vorige week de 
campagne ‘Ik ben niet alleen’. De coronacrisis 
heeft nu al bijna een jaar een enorme impact 
op ons dagelijkse leven. Om langdurende 
schade te voorkomen, is het belangrijk 
dat we onderwerpen als eenzaamheid en 
depressie bespreekbaar maken en geen taboe 
laten zijn. In Heemstede zijn verschillende 
organisaties waar je terecht kunt voor 
een praatje, een luisterend oor of hulp. Er 
worden ook activiteiten georganiseerd tegen 
eenzaamheid. Kijk op wijmakenheemstede.nl/
samentegencorona 

Vergoeding voor huiswerkbegeleiding, 
bijles of examentraining

Energie én geld besparen?

Enquête jongeren 
Heemstede 
Ben jij tussen 10 - 23 jaar? Plexat WIJ 
Heemstede wil graag weten wat de wensen 
zijn van jongeren in Heemstede. Zij kunnen 
dan hun activiteiten afstemmen op de 
uitkomsten van het onderzoek. Dus geef 
je mening in een korte vragenlijst via 
bit.ly/jongeren-enquete of scan de QR-code.

Workshop In gesprek 
met je kind
Op dinsdag 23 maart organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
en Brijder Jeugd Preventie de workshop 
‘In gesprek met je kind’. In deze workshop 
bespreken we samen met een groep ouders 
hoe u eff ectief praat met uw kind. Ouders 
met kinderen in de leeftijd van 12 tot 24 jaar 
kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze gratis 
workshop wordt van 19.30 tot 21.30 uur online 
gegeven. Er is plek voor maximaal 16 ouders.

Heeft u vragen of wilt u zich 
aanmelden? 
Stuur dan een mail naar preventie@brijder.nl 
onder vermelding van workshop ‘In gesprek 
met je kind’. 

Beweeg- en doeboek Team 
Sportservice Heemstede
Team Sportservice Heemstede heeft voor 
de doelgroep 65+ een Beweeg- en doeboek 
gemaakt. In dit boek staan beweegactiviteiten 
voor volwassenen van verschillende niveaus, 
puzzels en (simpele) recepten. Het Beweeg- en 
doeboek wordt gratis beschikbaar gesteld. 

Aanvragen
Vraag het Beweeg- en doeboek aan via de 
website teamsportservice.nl/heemstede (klik 
op de button ‘Beweeg- en doeboek’). Vragen? 
Neem contact op met Lisette van Dee via 
lvandee@teamsportservice.nl of (023) 205 55 00

Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 

In verband met coronamaatregelen vindt het overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet 
op locatie plaats. U kunt op donderdag 4 maart 2021 tussen 14.00 en 15.00 uur bellen met 
(023) 569 88 83. U wordt dan doorverbonden met de coördinator buurtbemiddeling. 
Lees meer over buurtbemiddeling in Heemstede op meerwaarde.nl.

Gemeente Heemstede heeft een 
vacature voor:

Verkeerskundige 
(32-36 uur)

Maak jij ons wegwijs in het verkeer? 
En doe je dat het liefst in een hecht team 

in een organisatie met korte lijnen? 
Dan is dit je kans!

Kijk op 
werkenbijheemstede.nl/vacatures. 

Reageren kan tot en met 
donderdag 18 maart.

BaanBreker voor 
werkzoekenden
Veel 45-plussers komen moeilijk aan betaald 
werk of aan opdrachtgevers. Vooral nadat ze 
hun baan zijn kwijt geraakt of wanneer ze 
ervoor kiezen om als zelfstandige verder te 
gaan. BaanBreker is er voor alle werkzoekende 
45-plussers die op een andere manier, 
spannend, leuk en vooral ook eff ectief, op zoek 
willen naar nieuw werk.

De eerstvolgende BaanBreker start op dinsdag 
9 maart en duurt 7 weken. Ga voor meer 
informatie naar hetisnetwerken.nu/baanbreker.

Overlastspreekuur 4 maart



Wilt u op de hoogte 
blijven van de 

bekendmakingen 
in uw buurt?

Abonneer u op de e-mailservice, download 
de app of bekijk de berichten online op 

overuwbuurt.overheid.nl

Vergaderingen raadscommissies maart
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 9, 10 en 11 maart 2021 in 
de Burgerzaal van het raadhuis. Door de 
coronamaatregelen zijn deze openbare 
vergaderingen vanaf 20.00 uur alleen digitaal 
te volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij virtueel 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
9 maart
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Openbare	Orde	en	Veiligheid:	terugblik	

2020, vooruitblik 2021 (B)
•	 Concept	verwervingsstrategie	jeugdhulp	(B)
•	 Motie	frisse	gezonde	scholen	(B)
•	 Ontwikkelingen	sociaal	domein	inclusief	

Paswerk

•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
10 maart
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Bestuursconvenant	regionale	samenwerking	

Zuid-Kennemerland
•	 Notitie	stand	van	zaken	strategisch	

onroerend goed en verduurzaming
•	 Discussienota	financiële	positie	Heemstede
•	 Energietransitie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 11 maart
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Wegcategoriseringsplan,	de	motie	

‘Veilig Verkeer: Heemstede 30 km’ en het 
participatieplan

•	 Vaststellen	‘Woonakkoord	Zuid-
Kennemerland IJmond 2021-2025’

•	 Ontwerp	afvalstoffenverordening	
Heemstede 2021 en bijbehorend ontwerp 
uitvoeringsbesluit

•	 Overzicht	bouwprojecten
•	 Omgevingswet
•	 Actiepuntenlijst	
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Frank Wilschut, via (023) 548 56 37 of per 
e-mail: griffie@heemstede.nl 

Handhavingsacties
Verwijdering �etswrakken diverse locaties
•	 Raadhuisplein,	ter	hoogte	van	1:	een	zwarte	

mountainbike, merk Ghost
•	 Raadhuisplein,	ter	hoogte	van	1:	een	zwarte	

omafiets, merk Limit
•	 Raadhuisplein,	ter	hoogte	van	1:	een	zwarte	

damesfiets, merk spirit
•	 Cruquiusweg,	ter	hoogte	van	49:	een	paarse	

damesfiets, merk Batavus Barcelona
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	63:	een	blauw/

grijze herenfiets, merk Sparta
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	63:	een	blauw/

antraciet herenfiets, merk Batavus
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	80:	een	bruine	

herenfiets, merk Locomotief
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	85:	een	grijze	

damesfiets, merk Rambler
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	85:	een	grijze	

damesfiets, merk Batavus
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	88:	
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	151:	een	blauw/

zwarte mountainbike, merk Limit
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	93-95:	een	

blauwe damesfiets, merk Marathon
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	93-95:	een	

blauw/zilveren damesfiets, merk Sparta.
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	129:	een	

blauwe damesfiets, merk Gazelle
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	129:	een	

witte damesfiets, merk Batavus
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 17 maart 2021 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets 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 zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 

Verwijdering aanhangwagens
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 11 februari 2021 de 
volgende voertuigen aangetroffen:
•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	nummer	17:	

een open aanhanger, merk onbekend. 
•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	nummer	

17: een paardentrailer, merk Paradiso met 
kenteken WP-86-PR.

•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	de	
watertoren: een boottrailer met boot, merk 
onbekend.

•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	nummer	
15: een vouwwagen, merk Alpen Kreuzer, 
zonder kenteken.

•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	nummer	4:	
een 2-assige open aanhanger, merk Solide.

•	 Schollevaarlaan,	parkeerplaats	ter	hoogte	

van nummer 1: een boottrailer, merk 
Atlanta.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagens zijn op 
3 maart 2021 voorzien van een beschikking. 
De eigenaren krijgt tot en met 17 maart 
2021 de gelegenheid zijn aanhangwagen(s) 
van de openbare weg te verwijderen. De 
aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer 
worden naar een andere plek op de openbare 
weg.

Als de betreffende aanhangwagen binnen 
deze termijn niet is verwijderd, 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 de 
aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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

Onthe�ng 
winkeltijdenwet
Op 25 februari 2021 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ontheffing op grond van artikel 3, eerste 
lid, sub a van de Verordening winkeltijden 
Heemstede te verlenen aan VOMAR 
Voordeelmarkt, Binnenweg 149. De ontheffing 
geldt voor het openstellen van de winkels op 
zon- en feestdagen van 08.00 tot 20.00 uur 
(m.u.v. Goede Vrijdag) en op Goede Vrijdag van 
07.00 tot 22.00 uur voor het jaar 2021.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Nieuwe regelgeving
Uitvoeringsprogramma 2021 
Omgevingsdienst IJmond 
Op 2 februari 2021 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst 
IJmond (publicatienummer 2020- 53724) 
vastgesteld. 

Beleidsregels gemeentelijke taken 
uitvoering Wet kinderopvang Heemstede 
2021
 Op 9 februari 2021 heeft het college de 
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering 
Wet kinderopvang Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020- 53732) vastgesteld. 
Deze beleidsregels zijn met terugwerkende 
kracht in werking getreden vanaf 1 januari 
2021. De Beleidsregels handhaving Wet 
kinderopvang 2018 zijn hiermee vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in 
het Gemeenteblad op overheid.nl of via 
heemstede.nl en zoek op publicatienummer.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Amstellaan	24,	het	vervangen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, plaatsen 
dakkapel op het achtergeveldakvlak en 
een kozijn aan de voorgevel vervangen, 
wabonummer 790795, ontvangen 18 
februari 2021

•	 Glipper	Dreef	201,	uitbreiden	woonhuis	
op de begane grond, eerste verdieping 
en wijzigen gevels, wabonummer 791447, 
ontvangen 21 februari 2021

•	 Glipperweg	69,	het	uitbreiden	van	een	
woonhuis op de verdieping, wabonummer 
788527, ontvangen 15 februari 2021

•	 Huizingalaan	29,	het	realiseren	van	een	
dakopbouw d.m.v. een nokverhoging en 
het optrekken van de achtergevel, het 
plaatsen van een dakkapel op voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 789740, 
ontvangen 17 februari 2021

•	 Laan	van	Insulinde	21,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 790854, ontvangen 19 
februari 2021

•	 Linge	57,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 790876, ontvangen 19 
februari 2021

•	 Mastkade	37,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 791087, ontvangen 21 
februari 2021

•	 Mastkade	29,	het	aanleggen	van	een	
steiger en voor circa 2 jaar plaatsen van een 
hekwerk, wabonummer 791087, ontvangen 
19 februari 2021

•	 Mastkade	39,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 788785, ontvangen 15 
februari 2021

•	 Van	Merlenlaan	30,	het	kappen	van	14	
esdoorns en 1 eik, wabonummer 788178, 
ontvangen 14 februari 2021

•	 Zandvoortselaan	157,	het	plaatsen	van	
reclame op de luifel en stuken van de gevel 
onder de luifel, wabonummer 788959, 
ontvangen 16 februari 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Hageveld	44,		het	plaatsen	van	2	

veluxramen, wabonummer 724137, 
verzonden 25 februari 2021

•	 IJssellaan	13,	het	plaatsen	van	een	erker	
aan de zijgevel en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak wabonummer 782345, 

verzonden 24 februari 2021
•	 Laan	van	Rozenburg	37,		het	verhogen	van	

de nok en zijgevel, het plaatsen van een 
erker aan de zijgevel en vergroten dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
663268, verzonden 24 februari 2021

•	 M.	Vaumontlaan	14,	Het	plaatsen	van	een	
veranda in de tuin, wabonummer 780121, 
verzonden 23 februari 2021

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Floradreef	26,	de	bouw	van	een	kelder	

onder de woning, wabonummer 726662, 
ontvangen 24 november 2020

•	 Kerklaan	111A,	uitbreiden	garage	en	
inpandig verbouwen garage in woonruimte 
en bergruimte, wabonummer 785302, 
ontvangen 8 februari 2021

•	 Kerklaan	113,	uitbreiden	van	het	woonhuis	
aan de achter- en zijgevel, wabonummer 
785234, ontvangen 8 februari 2021

•	 Koediefslaan	74,	het	renoveren/

uitbreiden, splitsen van het pand in 4 
appartementen, plaatsen dakkapellen 
op het voorgeveldakvlak, optrekken en 
maken dakterrassen, wabonummer 770398, 
ontvangen 8 januari 2021

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Kerklaan	111A,	uitbreiden	garage	en	

inpandig verbouwen garage in woonruimte 
en bergruimte, wabonummer 785302, 
ontvangen 8 februari 2021

•	 Kerklaan	113,	uitbreiden	van	het	woonhuis	
aan de achter- en zijgevel, wabonummer 
785234, ontvangen 8 februari 2021

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



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’.




