Vergaderingen raadscommissies november
Vergadering
gemeenteraad
8 november

De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 12,13 en 14 november 2019.
Al deze openbare vergaderingen zijn om
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis
aan het Raadhuisplein 1.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 8 november
2019 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
8 november 2019
Bespreekpunten
- Programmabegroting 2020 en de
meerjarenbegroting 2021-2023
- Eerste begrotingswijziging 2020
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 telefonisch
contact op met de raadsgriffie via (023) 548 56
46 of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 14 november 2019 in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.30 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een gazen hekwerk
constructie met begroeiing tussen
Van der Waalslaan 24 en 26
(openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning Camplaan 40
(openbaar)
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via
gemeentebestuur.heemstede.nl
Neem voor meer informatie telefonisch contact
op met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken via (023) 548 56 07.

U bent van harte uitgenodigd bij hierbij
aanwezig te zijn.
Agenda raadscommissie Samenleving
12 november
- Opening en vaststellen agenda
- Aanbieding petitie ‘Handhaving
vuurwerkverbod in Heemstede’
- Spreekrecht inwoners
- Presentatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023
- Minimabeleid 2020-2023
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
13 november
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Archiefverordening Heemstede 2020
- Motie ‘Leges lonen’
- Lantaarnpaal als laadpaal
- Procesvoorstel beleid Duurzaam Heemstede
2020 -2024
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
14 november
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Ontwikkeling Haven van Heemstede,
vaststelling definitief ontwerp
- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

- Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio
IJmond’ voor het grondgebied van
gemeente Heemstede
- Concept procesvoorstel ontwikkeling
locatie Glipperweg/De Nachtegaal
(voormalige timmerwerkplaats)
- Instemmen met procesaanpak:
werkzaamheden in/rond Heemsteedse
Dreef
- Vaststelling Actieplan Aanpak Verkeersdruk
Heemstede
- 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
via (023) 548 56 37 of per e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camphuysenlaan 9, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 480280, ontvangen 22
oktober 2019
- Clivialaan 1, het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak, wabonummer
481265, ontvangen 23 oktober 2019
- Herenweg 92, herstelwerkzaamheden en
plaatsen dubbelglas, wabonummer 479633,
ontvangen 22 oktober 2019
- Linge 68, het plaatsen van een overkapping,
wabonummer 480390, ontvangen 22
oktober 2019
- Overplaats t.h.v. Hagenduin, het kappen
van 12 paardenkastanjes , wabonummer
482105, ontvangen 24 oktober 2019
- Troelstralaan 61, bestaande erker
vernieuwen en verhogen tot aan balkon,
wabonummer 480681, ontvangen 22
oktober 2019
- Achter Glipperpad 1, het vervangen van
een bestaande loopbrug door een dam
met duiker tussen de kadastrale percelen
C5302 en C5878. Huidige dam tussen de
percelen C5712 en C4664 verwijderen
en het vervangen door de vrijgekomen

brug tussen de percelen C5302 en C 5878,
wabonummer 482466, ontvangen 24
oktober 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 41, het in afwijking van het
bestemmingsplan gebruiken van het
pand met de bestemming kantoor
voor woondoeleinden, verbouwen naar
appartementen en plaatsen dakterras,
wabonummer 436190, verzonden 30
oktober 2019
- Linge 68, het plaatsen van een overkapping,
wabonummer 480390, verzonden 31
oktober 2019
- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 430638, verzonden 29
oktober 2019
- Spoorplein 7, het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 466875, verzonden 29
oktober 2019

- Van de Spiegellaan 2, het plaatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 473365, verzonden 29
oktober 2019
- Amstellaan 17, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 453235, verzonden 31
oktober 2019
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
- Raadhuisplein 3, het uitbreiden van het
woonhuis en bouwen van een garageberging, het vervangen van dakpannen,
herstellen metselwerk en plaatsen
zonnepanelen, wabonummer 464792,
ontvangen 19 september 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

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).

Collectanten Nierstichting halen
7.125 euro op in Heemstede
Heemstede - Ruim 60.000 vrijwilligers collecteerden van 15 tot
en met 21 september in heel Nederland tijdens de collecteweek
van de Nierstichting. In Heemstede bracht dat zo’n 7.125 euro op.
Alle bijdragen helpen om het
welzijn van nierpatiënten te verbeteren.

je enorm. Daarom gaat de Nierstichting door totdat elke nierpatiënt de vrijheid heeft om gewoon te kunnen leven.

“De Nierstichting krijgt geen
structurele financiële steun van
de overheid en is afhankelijk van
giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan
En dat is hard nodig, want le- ook erg essentieel voor het werk
ven met een nierziekte beperkt van de Nierstichting”, benadrukt

Wil Berendsen, collectecoördinator van de Nierstichting in Heemstede.
“Wij bedanken alle collectanten
dan ook hartelijk voor hun vrijwillige inzet en donateurs voor hun
steun. Wij zijn ontzettend blij met
deze opbrengst. Want elke bijdrage helpt zodat nierpatiënten
de vrijheid hun leven terug te geven. Er is in Heemstede ook drin-

-

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.

GEEN KRANT?
0251-674433
gend behoefte aan nieuwe collectanten zodat in iedere straat
kan worden gecollecteerd. Als
u collectant wil worden, kunt u
contact opnemen via:
wilberendsen@live.com.”
Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen op www.
nierstichting.nl. Doneer en help
mee om nierziekten te genezen.

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’.

Presentatie
SeniorWeb
over de Cloud
Heemstede - Foto’s, dat documentje met handige links, gescande tekeningen, u wilt niet dat
die verloren gaan. U kunt ze be- Foto aangeleverd door SeniorWeb.
waren in mappen, maar ook veilig
opslaan in ‘de cloud’. Maar hoe?
Heemstede. Hebt u vragen over
Dinsdagochtend 19 november pc/laptop, tablet, iPad of smartpvan 10.00 tot 10.30 uur geeft Piet- hone? Na afloop van deze presenHein Buur, vrijwilliger van Senior- tatie helpen vrijwilligers van SeniWeb, een korte presentatie over orWeb u graag. Neem uw eigen
opslaan in de cloud bij WIJ Heem- apparaat mee. Gratis toegang,
stede/De Luifel, Herenweg 96, aanmelden is niet nodig.

Vergaderingen raadscommissies november
Vergadering
gemeenteraad
8 november

De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 12,13 en 14 november 2019.
Al deze openbare vergaderingen zijn om
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis
aan het Raadhuisplein 1.

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 8 november
2019 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
8 november 2019
Bespreekpunten
- Programmabegroting 2020 en de
meerjarenbegroting 2021-2023
- Eerste begrotingswijziging 2020
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 telefonisch
contact op met de raadsgriffie via (023) 548 56
46 of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 14 november 2019 in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.30 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een gazen hekwerk
constructie met begroeiing tussen
Van der Waalslaan 24 en 26
(openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning Camplaan 40
(openbaar)
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via
gemeentebestuur.heemstede.nl
Neem voor meer informatie telefonisch contact
op met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken via (023) 548 56 07.

U bent van harte uitgenodigd bij hierbij
aanwezig te zijn.
Agenda raadscommissie Samenleving
12 november
- Opening en vaststellen agenda
- Aanbieding petitie ‘Handhaving
vuurwerkverbod in Heemstede’
- Spreekrecht inwoners
- Presentatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023
- Minimabeleid 2020-2023
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
13 november
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Archiefverordening Heemstede 2020
- Motie ‘Leges lonen’
- Lantaarnpaal als laadpaal
- Procesvoorstel beleid Duurzaam Heemstede
2020 -2024
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
14 november
- Opening en vaststellen agenda
- Spreekrecht inwoners
- Ontwikkeling Haven van Heemstede,
vaststelling definitief ontwerp
- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

- Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio
IJmond’ voor het grondgebied van
gemeente Heemstede
- Concept procesvoorstel ontwikkeling
locatie Glipperweg/De Nachtegaal
(voormalige timmerwerkplaats)
- Instemmen met procesaanpak:
werkzaamheden in/rond Heemsteedse
Dreef
- Vaststelling Actieplan Aanpak Verkeersdruk
Heemstede
- 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
via (023) 548 56 37 of per e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camphuysenlaan 9, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 480280, ontvangen 22
oktober 2019
- Clivialaan 1, het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak, wabonummer
481265, ontvangen 23 oktober 2019
- Herenweg 92, herstelwerkzaamheden en
plaatsen dubbelglas, wabonummer 479633,
ontvangen 22 oktober 2019
- Linge 68, het plaatsen van een overkapping,
wabonummer 480390, ontvangen 22
oktober 2019
- Overplaats t.h.v. Hagenduin, het kappen
van 12 paardenkastanjes , wabonummer
482105, ontvangen 24 oktober 2019
- Troelstralaan 61, bestaande erker
vernieuwen en verhogen tot aan balkon,
wabonummer 480681, ontvangen 22
oktober 2019
- Achter Glipperpad 1, het vervangen van
een bestaande loopbrug door een dam
met duiker tussen de kadastrale percelen
C5302 en C5878. Huidige dam tussen de
percelen C5712 en C4664 verwijderen
en het vervangen door de vrijgekomen

brug tussen de percelen C5302 en C 5878,
wabonummer 482466, ontvangen 24
oktober 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 41, het in afwijking van het
bestemmingsplan gebruiken van het
pand met de bestemming kantoor
voor woondoeleinden, verbouwen naar
appartementen en plaatsen dakterras,
wabonummer 436190, verzonden 30
oktober 2019
- Linge 68, het plaatsen van een overkapping,
wabonummer 480390, verzonden 31
oktober 2019
- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 430638, verzonden 29
oktober 2019
- Spoorplein 7, het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 466875, verzonden 29
oktober 2019

- Van de Spiegellaan 2, het plaatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 473365, verzonden 29
oktober 2019
- Amstellaan 17, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 453235, verzonden 31
oktober 2019
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
- Raadhuisplein 3, het uitbreiden van het
woonhuis en bouwen van een garageberging, het vervangen van dakpannen,
herstellen metselwerk en plaatsen
zonnepanelen, wabonummer 464792,
ontvangen 19 september 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

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).

Collectanten Nierstichting halen
7.125 euro op in Heemstede
Heemstede - Ruim 60.000 vrijwilligers collecteerden van 15 tot
en met 21 september in heel Nederland tijdens de collecteweek
van de Nierstichting. In Heemstede bracht dat zo’n 7.125 euro op.
Alle bijdragen helpen om het
welzijn van nierpatiënten te verbeteren.

je enorm. Daarom gaat de Nierstichting door totdat elke nierpatiënt de vrijheid heeft om gewoon te kunnen leven.

“De Nierstichting krijgt geen
structurele financiële steun van
de overheid en is afhankelijk van
giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan
En dat is hard nodig, want le- ook erg essentieel voor het werk
ven met een nierziekte beperkt van de Nierstichting”, benadrukt

Wil Berendsen, collectecoördinator van de Nierstichting in Heemstede.
“Wij bedanken alle collectanten
dan ook hartelijk voor hun vrijwillige inzet en donateurs voor hun
steun. Wij zijn ontzettend blij met
deze opbrengst. Want elke bijdrage helpt zodat nierpatiënten
de vrijheid hun leven terug te geven. Er is in Heemstede ook drin-

-

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.

GEEN KRANT?
0251-674433
gend behoefte aan nieuwe collectanten zodat in iedere straat
kan worden gecollecteerd. Als
u collectant wil worden, kunt u
contact opnemen via:
wilberendsen@live.com.”
Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen op www.
nierstichting.nl. Doneer en help
mee om nierziekten te genezen.

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’.

Presentatie
SeniorWeb
over de Cloud
Heemstede - Foto’s, dat documentje met handige links, gescande tekeningen, u wilt niet dat
die verloren gaan. U kunt ze be- Foto aangeleverd door SeniorWeb.
waren in mappen, maar ook veilig
opslaan in ‘de cloud’. Maar hoe?
Heemstede. Hebt u vragen over
Dinsdagochtend 19 november pc/laptop, tablet, iPad of smartpvan 10.00 tot 10.30 uur geeft Piet- hone? Na afloop van deze presenHein Buur, vrijwilliger van Senior- tatie helpen vrijwilligers van SeniWeb, een korte presentatie over orWeb u graag. Neem uw eigen
opslaan in de cloud bij WIJ Heem- apparaat mee. Gratis toegang,
stede/De Luifel, Herenweg 96, aanmelden is niet nodig.

