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Heemstede

Hoe is gladheidbestrijding geregeld
in Heemstede?

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunning
Glipper Dreef 199

Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook via
WhatsApp
06-10987687
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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken
voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Jaarlijks stelt het college van B&W het
gladheidsbestrijdingsplan vast. Volgens dit
plan voert Meerlanden de gladheidsbestrijding
in Heemstede uit volgens vaste routes. Als
gladheid op komst is, gaat Meerlanden
strooien volgens dit plan. Als eerste strooit
Meerlanden de vastgestelde routes met
hoofdwegen en fietspaden. Daarna volgen een
aantal wijkontsluitingswegen.

De gemeente strooit op werkdagen op
vastgestelde handstrooilocaties, zoals
bruggen en oversteekplaatsen. Op
stoepen, parkeervakken, woonerven,
binnenwijkse wegen en particuliere
terreinen wordt dus niet gestrooid. Bekijk
het gladheidsbestrijdingsplanplan en lees
meer vragen en antwoorden over gladheidsbestrijding op www.heemstede.nl/gladheid

Kledingcadeaukaart voor kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen
Nieuwe schoenen of een winterjas. Ook
voor kinderen van ouders die dit eigenlijk
niet kunnen betalen moet dit mogelijk zijn.
Inwoners met een laag inkomen kunnen
daarom vóór 6 januari 2020 eenmalig een
kledingcadeaukaart voor hun kind(eren)
aanvragen bij de Intergemeentelijke
afdeling Sociale Zaken (IASZ).

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Hoorzitting commissie
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 12 december 2019 in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.

Omgevingsvergunning en verklaring van
geen bedenkingen voor seminarhotel
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)
Beroep instellen tegen het besluit?
Belanghebbenden die een zienswijze tegen
het ontwerpbesluit hebben ingediend of de
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat niet tijdig te hebben
gedaan, kunnen beroep instellen tegen het
besluit. Dat moet binnen zes weken na de dag
van de terinzagelegging van het besluit (dus
uiterlijk tot 16 januari 2020). Het beroepsschrift
moet worden ingediend bij Rechtbank NoordHolland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. U kunt - met DigiD - ook
digitaal beroep indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.
Degene die er veel belang bij heeft dat
dit besluit niet in werking treedt, kan een
voorlopige voorziening aanvragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Holland (zie bovenstaand adres).
Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd treedt de vergunning pas
in werking nadat hierover een beslissing
is genomen. Een voorlopige voorziening
kunt u - met DigiD - ook digitaal indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Neem voor meer informatie contact op met
de heer G. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk
Beleid via (023) 548 57 65 of stuur een e-mail
naar gemeente@heemstede.nl.

Verkeersbesluit Kruising
Camplaan - Heemsteedse Dreef
- Het verbeteren van de verkeersveiligheid op
de kruising Camplaan – Heemsteedse Dreef
onder andere door middel van het realiseren
van een extra voetgangersoversteekplaats.
De volledige tekst van dit verkeersbesluit is

Alles over
wegwerkzaamheden?

Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Kijk voor meer informatie op
iasz.nl/kindpakket

Waar kunt u de stukken inzien?
De omgevingsvergunning, verklaring van geen
bedenkingen en bijbehorende stukken liggen
ter inzage van donderdag 5 december 2019 tot
donderdag 16 januari 2020:
- in de publiekshal van het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 in Heemstede (voor
openingstijden zie www.heemstede.nl)
- via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekwoord
Glipper Dreef 199 of plan naam-nummer
NL.IMRO.0397.OVmarienheuvel-0201
De vergunning treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een
beroepsschrift is verstreken.

Op donderdag 5 december vervalt de
avondopenstelling van de publieksbalie
van het gemeentehuis in verband met
de landelijke Sinterklaasviering. U kunt
tot 17.00 uur bij de balie terecht.

Alles over
wegwerkzaamheden?

De kaart heeft een waarde van € 100
en is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar.
De kaart is in te wisselen bij meer dan
10.000 winkels in heel Nederland.

Burgemeester en wethouders maken op
grond van het bepaalde in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat
zij een omgevingsvergunning hebben verleend
voor het vestigen van een seminarhotel op de
buitenplaats Mariënheuvel, Glipper Dreef 199.
De omgevingsvergunning is verleend voor
het in afwijking van het bestemmingsplan
´Herziening landgoederen en groene gebieden´
gebruiken van het gebouw Mariënheuvel
als seminarhotel en het aanleggen van
een parkeerplaats en passeerstroken. De
gemeenteraad heeft hiervoor een verklaring
van geen bedenkingen afgegeven. De
vergunning is ook verleend voor het wijzigen
van het rijksmonument, het uitvoeren van
werken en het kappen van bomen.

Publieksbalie
gemeentehuis ’s avonds
5 december gesloten

gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot
14 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis
tijdens openingstijden. Bent u het niet eens met
het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen.
Zie hiervoor ‘inzien, reageren, bezwaar maken’.

20.00 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning om een
dakvloer op een uitbouw aan de
Mastkade 1 te gebruiken als balkon
(openbaar)
20.30 uur: bezwaren tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het
verhogen van de kap van een
woonhuis aan de Anna
Blamanlaan 37 (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 contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Collecteren en venten
in Heemstede
- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met
vergunning mag alleen van
maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld dit
dan bij de politie via 0900-8844.
Voor december 2019 zijn geen
collecte- of ventvergunningen
verleend.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Raadhuisstraat 47, het plaatsen van
lichtreclame, wabonummer 499937,
ontvangen 21 november 2019
- Fazantenlaan 29, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 499987, ontvangen 21
november 2019
- Heemsteedse Dreef 29, het plaatsen van
een haagondersteunende erfafscheiding,
wabonummer 500295, ontvangen 22
november 2019
- Heemsteedse Dreef 20, het doorbreken
van een muur, wabonummer 498160,
ontvangen 17 november 2019
- Raadhuisstraat 75, het wijzigen van de
bestaande pui en entree, wabonummer
498603, ontvangen 19 november 2019
- Troelstralaan 25, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 497189, ontvangen 18
november 2019
- Raadhuisstraat 47, het plaatsen van
lichtreclame, wabonummer 499937,
ontvangen 21 november 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Grevelingen 11, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 493864, verzonden 25
november 2019
- Molenwerfslaan 44, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak
en vergroten van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 488622,
verzonden 28 november 2019
- Raadhuisstraat 50, aanpassen indeling
begane grond, wijzigen gevel en splitsen
pand in winkelruimte en separate
bovenwoning, wabonummer 479159,
verzonden 25 november 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
- Fazantenlaan 29, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 499987, ontvangen 21
november 2019
- Kemphaanlaan 11, het plaatsen van een
dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 490000, ontvangen 5
november 2019
- Meer en Boslaan 38, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 489986, ontvangen 6
november 2019
- Troelstralaan 25, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 497189, ontvangen 18
november 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Kerklaan, ter hoogte van Shell Express: een
grijze damesfiets, merk Union
- Valkenburgerlaan, ter hoogte van 37: een
zwart/witte herenfiets, merk McKenzie
- M. Vaumontlaan, ter hoogte van 72: een
roze damesfiets, merk Batavus, wit/zwarte
herenfiets, merk Kona, een blauwe damesfiets, merk Mondial Movers, een zwarte
herenfiets, merk Cumberland, een groene
damesfiets, merk Batavus, een grijze herenfiets, merk Dawes, een oker/gele damesfiets,
merk Batavus, een bruine herenfiets, merk
Quicksilver, een grijze herenfiets, merk Gazelle
- Industrieweg, ter hoogte van 5: een zwarte
damesfiets, merk Cortina

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 11: een
grijze damesfiets, merk Gazelle, een zwarte
damesfiets, merk Highlander
- Händellaan, ter hoogte van 120: een roze
damesfiets, merk Gazelle, een zwarte
herenfiets, merk Cortina
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: een
zwarte damesfiets, merk Sparta
- Bachlaan, ter hoogte van 1: een zwarte
damesfiets, merkloos
- Bronsteeweg, ter hoogte van 8: een zwarte
damesfiets, merk Old Dutch, een zwarte
damesfiets, merk Sparta
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 18 december 2019 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
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering gemeentelijke bomen
Elk najaar stelt de gemeente een rooilijst op voor
gemeentelijke bomen die ziek, dood zijn of om
een andere reden verwijderd worden. Voor alle
hieronder vermelde boomlocaties geldt een
herplant, tenzij anders aangegeven. Tussen
haakjes staan de globale stamdoorsnede in
centimeters op 1.30 m hoogte en de reden voor
verwijdering)

-

- Amer, bij 1A: 1 esdoorn (0-10, dood)
- Anna Blamanlaan, ter hoogte van 35:
1 sierpeer (10-20, slechte conditie,
herplant in wijk)
- Anna Teding van Berkhoutpad:
5 diverse bomen (40-60, dunning)
- Aletta Jacobslaan, ter hoogte van 23: 1
haagbeuk (20-30, staat te dicht op
lantaarnpaal, herplant in omgeving)
- Beethovenlaan, hoek Johan Wagenaarlaan:
1 berk (10-20, dood, is al afgezaagd, herplant
in omgeving)
- Beethovenlaan, ter hoogte van 20-22:
1 lijsterbes (30-40, dood, is al afgezaagd,
geen herplant)
- Beethovenlaan, ter hoogte van 17:
1 lijsterbes (40-50, dood, is al afgezaagd,
geen herplant)
- Berkenhof bij Duin en Vaart: 1 berk
(10-20, dood, is al afgezaagd,
herplant bij Westerduin)
- Brahmslaan, ter hoogte van 1-7:
3 sierperen (10-20, slechte conditie)
- Clivialaan, ter hoogte van 1:
1 hemelboom (20-30, slechte conditie,
herplant in omgeving)
- Crayenestersingel hoek Koediefslaan:
1 wilg (60-70, kans op afbreken)
- Crayenestersingel, ter hoogte van 8: 1 els
(40-50, aantasting wilgenhoutrups)
- Cruquiusweg, tussen 70 en 82: 2 iepen
(30-40, te dicht op gevel woning, herplant
in omgeving)
- J. Dixlaan, ter hoogte van 14: 2 sierkersen
(10-20, dood, zijn al afgezaagd)
- J. Dixlaan, ter hoogte van 34: 1 sierkers
(10-20, dood, is al afgezaagd, herplant op
andere locatie)
- J. Dixlaan, ter hoogte van 19:1 es
(20-30, dood, is al afgezaagd)
- Einthovenlaan, ter hoogte van 1:

-

1 robinia (10-20, dood, is al afgezaagd,
geen herplant)
Franz Lehárlaan naast 76, langs water:
1 wilg (70-80, geen onderhoud meer
mogelijk, herplant in omgeving)
Franz Lehárlaan, ter hoogte van 128 in
gazon: 1 lijsterbes (30-40, afgezaagd,
was instabiel)
Franz Lehárlaan, ter hoogte van 118:
1 lijsterbes (60-70, dode kroon)
Franz Schubertlaan, ter hoogte van 29:
1 lijsterbes (30-40, dood, is al afgezaagd,
geen herplant)
Godfried Bomanslaan, ter hoogte van 1-7:
2 lijsterbessen (10-20, slechte conditie,
herplant op andere locatie)
Haemstedelaan, naast Haemstedeplein 18:
1 linde (40-50, omgewaaid, afgezaagd,
herplant op andere locatie)
Jan Wiegmanlaan, ter hoogte van 22-28:
1 lijsterbes (10-20, slechte conditie,
herplant op andere locatie)
Jaagpad achter Bartoklaan naast brug:
1 wilg (60-70, geen onderhoud
meer mogelijk)
Jan van den Bergstraat, ter hoogte van 25:
1 berk (0-10, dood)
Koediefslaan, ter hoogte van 62: 1 iep (50-60,
instabiel, herplant op andere locatie)
Koediefslaan hoek Van de Spiegellaan:
1 esdoorn (40-50, zwamaantasting,
herplant op andere locatie)
Laan van Bloemenhove, ter hoogte van 11:
1 honingboom (20-30, dood)
Laan van Bloemenhove, ter hoogte van 2:
1 honingboom (20-30, kroon instabiel,
geen herplant)
Laan van Insulinde, ter hoogte van 1: 1 lijsterbes
(10-20, dood, herplant op andere locatie)
Laan van Insulinde, ter hoogte van 15:
2 sierkersen (10-20, dood)
Laan van Insulinde, ter hoogte van 18:
1 lijsterbes (10-20,dood, geen herplant)
Lanckhorstlaan hoek Antonis Duycklaan:
1 linde (20-30, hindert grote particuliere
boom, herplant op andere locatie)
Linge, naast 24: 1 els (30-40, te groot
geworden voor locatie, geen herplant)
Linge, naast 56: 1 wilg (70-80, geen
onderhoud meer mogelijk)

- Orchideeënlaan, ter hoogte van 23:
1 linde, (50-60, zware wortelopdruk)
- Oude Posthuisstraat, ter hoogte van 7:
1 els, 50-60, zwamaantasting,
herplant op andere locatie)
- Paulus Potterlaan, ter hoogte van 4: 1
linde, (10-20, hindert grote particuliere
boom)
- Provinciënlaan, ter hoogte van flat
Brabantlaan: 2 esdoorns (30-40, ruimte
maken voor beeldbepalende amberboom,
herplant op andere locatie)
- Res Novaplein hoek Hendrik Peeperkornstraat:
1 sierkers (20-30, omgewaaid, is al afgezaagd,
geen herplant)
- Valkenburgerlaan hoek Bosboom
Toussaintlaan: 1 linde (10-20, staat onder
beeldbepalende boom, geen herplant)
- Van Slingerlandlaan, ter hoogte van 3 en 11:
2 essen (50-60, essentaksterfte, herplant op
andere locatie)
- M. Vaumontlaan, ter hoogte van 164:
1 sierkers (10-20, dood, geen herplant)
- Vrouwenpad hoek Coby Riemersmalaan:
1 els (20-30, dood, is al afgezaagd)
- Vrouwenpad hoek Coby Riemersmalaan:
1 es (30-40, deel van kroon uitgebroken)
- Zandvoorter Allee, ter hoogte van 30a: 2
platanen (40-50, kans op uitbreken kronen,
herplant op andere locatie)
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 172: 1 linde
(10-20, ruimte maken voor beeldbepalende
boom, herplant op andere locatie)
- Hendrik de Keyserlaan: 1 berk (30-40 kroon
instabiel, herplant op andere locatie)
- Broeder Josephlaan hoek W. Denijslaan;
1 iep (40-50, honingzwamaantasting)
- Jaagpad hoek Matthijs Vermeulenlaan; 1 wilg
(70-80, slechte conditie, zwamaantasting)
- Herenweg hoek Zandvoortselaan;
1 eik (10- 20, hindert beeldbepalende boom,
herplant op andere locatie)

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

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.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en
met 18 december 2019 reageren via
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via
(023) 548 57 76. Deze publicatie is een
aankondiging van feitelijk handelen, waarop
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

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).

-

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.

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’.

