
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 maart 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 (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
(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

Let op: 
gemeentehuis 
is gesloten op 

vrijdag 20 maart

Actueel 
coronanieuws: 

www.heemstede.nl/
corona

Brief van de burgemeester 
Gewijzigde 
dienstverlening afdeling 
Publiekszaken Heemstede 
tussen 19 en 22 maart
Tussen donderdag 19 en zondag 22 
maart voeren wij groot onderhoud uit aan 
de computersystemen van de afdeling 
Publiekzaken in het gemeentehuis. Dit heeft de 
volgende gevolgen voor onze dienstverlening:

•	 De	publieksbalie	is	op	donderdag	19	maart	
open, maar de avondopstelling vervalt. 
Vanwege de coronamaatregelen werken we 
met één balie. Hou rekening met langere 
wachttijden door beperkte bezetting.

•	 Op vrijdag 20 maart is het 
gemeentehuis, dus ook de afdeling 
Publiekszaken, gesloten. U kunt deze 
dag geen aanvragen doen voor paspoorten, 
identiteitskaarten en rijbewijzen. Ook is 
het niet mogelijk om online verzoeken te 
doen voor uittreksels en het doorgeven van 
verhuizingen. Naar verwachting kunt u in de 
loop van het weekend van 21 en 22 maart 
weer online producten aanvragen. 

Vergadering 
gemeenteraad 26 maart
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 26 maart 2020 
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	
 26 maart 2020
•	 Hamerpunten:
•	 Renovatie	openbare	ruimte	rondom	

complex Spaarneborgh
•	 Overige	punten:
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	

raadsvergadering 26 maart 2020
•	 Lijst	ingekomen	stukken

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem telefonisch contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Verkeersbesluit
Voetgangers-onderdoorgang 
Raadhuisstraat
Het verduidelijken dat de onderdoorgang 
tussen de Raadhuisstraat en Drenthelaan een 
trottoir is met behulp van een verkeersbord. 
Hierdoor is het voor fietsers duidelijker dat hier 
niet gefietst mag worden.

De volledige tekst van het verkeersbesluit 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt 
van 18 maart 2020 tot 29 april 2020 ter inzage 
in het gemeentehuis van Heemstede. Bent 
u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor ‘Inzien, 
reageren, bezwaar maken”

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Burgemeester	van	Lennepweg	28,	

het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak,  wabonummer 561625, 
ontvangen 6 maart 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Blekersvaartweg	15,	het	dak	van	het	

achterhuis wordt vanaf 4 pannen van de 
top, horizontaal doorgetrokken naar het 
voorhuis, wabonummer 545123, 

 verzonden 10 maart 2020
•	 Bronsteeweg	10,	het	vervangen	van	een	

reclamedoek, wabonummer 510654, 
weigering verzonden 5 maart

•	 Brabantlaan	28,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 555984, 

 verzonden 12 maart 2020
•	 Dr.	Schaepmanlaan	2,	het	uitbreiden	van	de	

garage, wabonummer 545567, 
 verzonden 10 maart 2020
•	 Esdoornlaan	16,	het	verhogen	van	de	nok,	

wabonummer 509970, 
 verzonden 10 maart 2020
•	 Franz	Schubertlaan	3,	het	plaatsen	van	een	

verzonken fietsenstalling in de voortuin, 
wabonummer 533921

•	 Herenweg	61,	het	herbouwen/restaureren	
van een klompenhok, wabonummer 
540419, verzonden 10 maart 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
•	 Herenweg	115,	het	plaatsen	van	een	frame	

t.b.v. tijdelijke reclame (02-03-2020 tot 
 01-05-2020) voor de verhuur van leegstaande 

units, wabonummer 551790, weigering omge-
vingsvergunning verzonden 5 maart 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Burgemeester	van	Lennepweg	28,	

het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 561625, 
ontvangen 6 maart 2020

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
•	 Burgemeester	van	Lennepweg	28,	

het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 561625, 
ontvangen 6 maart 2020,

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

Verwijdering �etswrakken Stationsomgeving
Op 25 maart 2020 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 

verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook worden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden 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 
Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023

Beste inwoners,

De maatregelen, nodig om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, hebben een grote impact op het dagelijkse leven van ons allemaal, op het 
werk, thuis en in het openbare leven. Niet alleen inwoners, ook ondernemers, 
verenigingen en instellingen voelen de ingrijpende gevolgen. Het doet me goed 
te merken dat velen gehoor geven aan de oproep van het kabinet en hulp bieden 
aan mensen en instellingen die dat nodig hebben. Complimenten daarvoor. Voor de 
komende tijd wil ik jullie een hart onder de riem steken. 

Ik vraag bijzondere aandacht voor ouderen, kwetsbaren en mensen in vitale 
beroepen.	Laten	we	op	elkaar	letten.	Help	elkaar	waar	mogelijk.	Ik	zie	al	mooie	
dingen	ontstaan,	zoals	de	Facebookgroep	Corona	Hulp	Heemstede,	waar	mensen	
die hulp nodig hebben én degenen die juist graag iets voor een ander willen doen 
bij elkaar komen. Een hartverwarmend initiatief! WIJ Heemstede speelt daarbij ook 
graag	een	intermediaire	rol,	ook	voor	diegenen	die	geen	Facebook	hebben.	

Trots ben ik op alle harde werkers in de zorg en iedereen die zich tijdens de 
coronacrisis inzet voor de Heemstedenaren. Zij verdienen onze waardering en steun. 

Het is aan ons om met vereende krachten en gezond verstand ervoor te zorgen dat 
verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt wordt. Ik hoop dat de 
mensen die besmet zijn of raken snel zullen herstellen en dat de maatregelen snel 
effect zullen hebben.

Een oproep: de afgelopen dagen heb ik gemerkt dat de 
supermarkten hun uiterste best doen om het aanbod in 
de winkels voldoende op peil te houden. Dat gaat zeker 
lukken, als we met z’n allen ophouden met hamsteren. 
Het is niet nodig.

Astrid Nienhuis,
burgemeester van Heemstede



Jonathan Zandbergen wordt de 
150ste SVH Meesterkok
Regio - Op donderdag 12 maart 
jl. is Jonathan Zandbergen, exe-
cutive chef van Restaurant Mer-
let  in Schoorl, geslaagd voor zijn 
Meesterproef SVH Meesterkok. 
Jonathan mag na zijn inaugura-
tie, de titel SVH Meesterkok als 
150ste chef voeren.  
  
SVH Meesterkoks Dennis 
Kuipers(Restaurant Vinkeles, The 
Dylan Amsterdam) en Jarno Eg-
gen (De Groene Lantaarn, Stap-
horst) en Secretaris SVH Mees-
tertitels Hanneke Westland na-
men de SVH Meesterproef van Jo-
nathan Zandbergen af in Restau-
rant Merlet. Het restaurant ser-
veert normaliter buiten het sei-
zoen geen lunch op donderda-
gen, maar was speciaal voor de 
Meesterproef van Jonathan ge-
opend voor de lunch, een vast 
onderdeel van de Meesterproef. 
Na de lunch volgde het mees-
terlijk menu, waarna de commis-
sie aan Jonathan bekendmaak-

te dat hij absoluut Meesterwaar-
dig is en geslaagd is voor zijn SVH 
Meesterproef. “Jonathan is heel 
jong chef geworden, is enorm 
leergierig en heeft zichzelf ge-
leerd om technisch perfect uitge-
voerde gerechten te bereiden en 
te serveren. Hij gebruikt klassie-
ke technieken, waaruit zijn Mees-
terschap ook blijkt en zijn gerech-
ten stralen een bepaalde herken-
baarheid uit, hebben een �jne 
smaak en zien er uiterst verzorgd 
uit. Gerechten als de Sint-Jakobs-
mossel en de Ree van de Veluwe 
zijn, naast dat ze prachtig zijn om 
te zien, ook een streling voor de 
tong”, aldus de commissie.  
 
Zandbergen begon zijn carrière in 
Het Polmans Huis in Utrecht. Via 
Het Veerhuys in Almere startte hij 
in juli 2015 als executive chef bij 
Restaurant Merlet in Schoorl. Ook 
liep hij verschillende stages bij 
Nederlandse toprestaurants zo-
als De Bokkedoorns en De Librije. 

Een grote bekroning op zijn car-
rière was het winnen van de Prix 
Culinaire  Taittinger Internatio-
nal in 2014. Hij was de vierde Ne-
derlander die deze prijs ooit won. 
Nu hij als 150ste chef de titel SVH 
Meesterkok  behaalt, gaat een 
lang gekoesterde droom in ver-
vulling. “Ik vind het een enorme 
eer om de titel SVH Meesterkok e 
mogen dragen en het is geweldig 
om hiermee mensen te inspireren 
en jonge koks enthousiast te ma-
ken voor ons mooie vak! Ik werk 
al lange tijd met leerlingen en zo 
heb ik zelf ook kunnen leren wat 
belangrijk is in een werkgever/
werknemers-relatie.  Zonder mijn 
team ben ik nergens. Onder alles 
wat de keuken uit gaat, staat onze 
naam. Die van mij als chef, maar 
ook die van mijn souschefs en die 
van de leerlingen. Hun aandeel 
draagt bij aan de beleving van de 
gast en de reputatie van Merlet,” 
aldus de 150ste SVH Meesterkok.

Digitaal loket MKB-Haarlem 
vraagbaak coronacrisis
Haarlem - Ondernemend Haar-
lem is met ingang van 16 maart 
per direct geconfronteerd met de 
ingrijpende maatregelen die zijn 
afgekondigd in Nederland om-
trent het coronavirus. Alle scho-
len gaan dicht maar ook alle ho-
recagelegenheden en sportgele-
genheden naast de ontwikkelin-
gen in de reisbranche met in- en 
uitreisverboden en meer.

Eenieder, dus ook elke onderne-
mer wil een steentje bijdragen 
aan het bevorderen van de Volks-
gezondheid voor ons allemaal. 
Maar deze maatregelen stellen 
ondernemers anderzijds ook voor 
een fait accompli wat direct im-
pact heeft op het bestaansrecht 
van de onderneming.

Per de�nitie kent elke onderne-
mer een ondernemersrisico en 
dat risico wordt ook standaard in-
gecalculeerd. De maatregelen die 
per direct van kracht zijn gewor-
den doen ook een beroep op de 
creativiteit en inventiviteit van el-
ke ondernemer.
Denk aan het (duurzaam) laten 
bezorgen van maaltijden. Nieu-
we initiatieven de ruimte geven 
om bijvoorbeeld ouderen of ge-
woon mensen aan huis te kunnen 
voorzien maaltijden boodschap-
pen e.d. Voor nu voedselverspil-
ling tegengaan door instanties als 
een Voedselbank, Leger des Heils 
of anderszins mee te nemen in de 
bedrijfsvoering.
Maar ook via diverse digitale ka-
nalen kunnen ondernemers maar 

ook anderen, burgers, studenten 
e.d. diensten en hulp bieden.
Maar los daarvan is de rekensom 
eenvoudig: geen inkomsten wel 
uitgaven, dat is een probleem. Er 
zijn landelijk diverse maatregelen 
aangekondigd.

Voor Haarlem kunt u terecht bij 
het Digitaal Ondernemersloket 
voor uw vragen via:
www.MKB-Haarlem.nl.

Iedereen is welkom bij enorme 
toeloop hebben MKB-leden wel 
voorrang. MKB-Haarlem heeft di-
verse experts stand-by die direct 
kunnen adviseren op het gebied 
van Arbeids Tijd Verkorting (ATV), 
�nanciële ondersteuning of an-
derszins.

Vrachtwagen beschadigt spoorviaduct, 
treinverkeer plat
Heemstede - Het treinverkeer 
tussen Haarlem en Leiden Cen-
traal is vrijdagochtend 13 maart 
plat komen te liggen. Rond half 
elf reed een vrachtwagen onder 
het spoorviaduct op de Zand-
voortselaan in Heemstede, nabij 
station Heemstede-Aerdenhout, 
en kwam daarbij met de boven-
kant tegen het spoorviaduct aan.

Door de aanrijding kwam het 
treinverkeer tussen Haarlem en 
Leiden Centraal stil te liggen. De 
politie kwam ter plaatse om ge-
gevens van de vrachtwagen-
chau�eur te noteren.

Het spoorviaduct werd op schade 
gecontroleerd. Beeld: NieuwsFoto.nl

Schenking werken Marinus Fruit in 
Frans Hals Museum Haarlem
Haarlem - Donderdag 12 maart 
werd beeldend kunstenaar Ma-
rinus Fuit (1934) 86 jaar. Op deze 
bijzondere dag had het Frans Hals 
Museum  aan Groot Heiligland 62 
in Haarlemde eer om een schen-
king van zijn werk aan te kondi-
gen. Een aantal representatie-
ve werken die het museum reeds 
bezit, wordt aangevuld met kern-
werken uit het oeuvre van Fuit. 
Het resultaat is een representa-
tief en veelzijdig overzicht van 
22 kunstwerken van deze kunste-
naar, dat uniek is in Nederland.

Fuit woont en werkt al sinds de 
vroege jaren ‘60 van de vorige 
eeuw in Haarlem, waardoor er 
een hechte band bestaat met het 
museum. Naast tentoonstellin-
gen van zijn werk in 1972 en 1985 
in De Hallen (Frans Hals Museum, 
locatie Hal), getuigen de collectie-
stukken van deze connectie.
In samenspraak met Stichting Ma-
rinus Fuit, die zich sinds 2009 in-
zet voor promotie en behoud 
van zijn werk, kan het museum 
deze collectie nu verdiepen. Tot 
de nieuwe selectie behoren on-
der andere de volgende werken: 
Bouwwerk met overhangende 
trap (1976), Zwevende blauw/wit-
te ballon (1986), Atlete in start-
blok (2009) en Afzuigapparaat 
(2015). Tezamen vertegenwoor-
digen ze de eigenschappen die 
kenmerkend zijn voor het werk 
van de Haarlemse kunstenaar, en 
hem tot een belangrijke stem ma-
ken binnen de Nederlandse artis-
tieke context.

Veel van de objecten zijn teke-
ningen en schilderingen op pa-
pier, vaak op een fors formaat; 
ongeveer één bij anderhalve me-
ter. In de vroege werken speelt 
het menselijk lichaam nog een 
hoofdrol en tonen deze �guren 
in vaak ietwat onheilspellende ar-
chitectonische omgevingen. In 
het latere werk is de rol van de 
mens veel kleiner geworden. De 
nadruk ligt in deze composities 
meer op ogenschijnlijk alledaag-
se dingen: gebouwen, schepen, 
de zee, de stad. De kunstwerken 

van Fuit hebben een gra�sche 
kwaliteit, de precieze detaillering 
gaat op in het ritmische grotere 
geheel van de composities. Ook 
de meestal heldere, vaak primai-
re kleuren zijn van belang voor de 
ervaring van het werk van Fruit. 
Houd er rekening meer dat het 
Frans Hals Museum vanwege de 
regeringsmaatregelen omtrent  
het coronavirus nu tijdelijk geslo-
ten is.

Meer informatie op:
www.franshalsmuseum.nl.
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Lente in aantocht
Heemstede - De lente tooit zich al in fraaie kleuren op deze foto, gemaakt op de Leidsevaart. Deze 
voorbode met het samenspel van kleuren door de lucht, de weerspiegeling in het water en de gele 
forsythia met het passerende treinstel zorgen voor een magische sfeer. Welkom lente!

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’.




