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Werkconferentie Samen Duurzaam
Woensdag 7 maart hield de gemeente
Heemstede de werkconferentie ‘Samen
Duurzaam’. Tijdens de conferentie was er
volop aandacht voor het ontwikkelen en
toepassen van duurzame energieoplossingen.
Hoe energiebesparing en kostenbesparing
gecombineerd kan worden. Samen met inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties
en stichtingen werd de samenwerking gezocht
om de leefbaarheid en de sociale verbanden te
vergroten.

In deze uitgave:

Sprekers deze avond waren de voorzitter van de SER
Alexander Rinnooy Kan, wethouder Duurzaamheid Jur
Botter en directeur Milieudienst-IJmond Bert Pannekeet.
In drie workshops konden de bezoekers kennismaken
met en meepraten over verschillende duurzame
initiatieven.
Met voorbeelden van Heemsteedse ondernemers onder
wie Saskia Post van PostVerkadeGroep, Willem van Dam
van Chocolaterie Van Dam, Robert van Houten van
Newasco en Isabel Merks van Profile Tyrecenter Merks.

- Stinsenplantenwandeling
18 maart
- Gehele Rivierenwijk
wordt 30 km zone
- Workshop ‘Leren luisteren’

De uitkomsten van de werkconferentie worden
meegenomen in de plannen voor de komende vier jaar.
Voor een impressiefilmpje en foto’s kunt u terecht op
www.heemstede.nl.

- Exposities in raadhuis
Heemstede

Informatieavond
‘Woonwijken Zuidoost’
woensdag 21 maart

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER,
hield een inspirerende toespraak over duurzaamheid.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Kudde koeien Vrijheidsdreef uitgebreid
De kudde Schotse Hooglanders in het wandelbos
Groenendaal is afgelopen maandag uitgebreid tot zes
koeien. De nieuwe koeien kunnen de komende tijd
aan hun nieuwe omgeving en de andere dieren uit de
kudde wennen op het weiland aan de Vrijheidsdreef.
Daarna worden ze het bos in gestuurd. Het wandelbos
Groenendaal, wel te verstaan.

Werk aan de weg
Kruispunt Herenweg-ZandvoortselaanLanckhorstlaan tot Wagenweg Tot eind maart
2012 is het gedeelte van de Herenweg tussen
het kruispunt Herenweg-ZandvoortselaanLanckhorstlaan en de Wagenweg afgesloten vanwege
rioleringswerkzaamheden. Gedurende deze afsluiting
zijn diverse omleidingsroutes ingesteld.

Leidsevaartweg, tussen Zandvoortselaan
en Manpadslaan Tot eind maart 2012 wordt
bermherstel uitgevoerd langs de Leidsevaartweg
tussen Zandvoortselaan en Manpadslaan. Op die
plaatsen waar herstel plaatsvindt, wordt 1 rijstrook
afgezet. Autoverkeer moet rekening houden met enige
vertraging.

30 km per uur in gehele Rivierenwijk

Informatieavond
‘Woonwijken Zuidoost’
Woensdag 21 maart, 19.30 uur

Om de Rivierenwijk verkeersveiliger te maken,
wil de gemeente de hele wijk inrichten als 30 km
gebied. Nu nog geldt slechts in een deel van de
wijk een snelheidslimiet van 30 kilometer. Er is
een inrichtingsplan gemaakt met verschillende
maatregelen om het verkeer in de Rijnlaan,
Amstellaan en de straten ten noorden hiervan
af te remmen. Het plan ligt vanaf donderdag 15
maart ter inzage. U kunt tot en met 25 april uw
mening over het plan geven.

Inloopavond
Op donderdag 5 april 2012 is er een inloopavond in
de Burgerzaal van het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00
uur kunt u het plan inzien, uitleg krijgen en hierop
reageren. Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen,
het is dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van
de inloopavond aanwezig bent.

Zoals u vorige week in HeemstedeNieuws kon lezen,
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken
Zuidoost’ van 8 maart tot en met 18 april 2012
ter inzage. Dit plan betreft de omgeving van het
Valkenburgerplein, de Indische Wijk, het terrein van
het Sportpark en de wijk Merlenhoven.

Uw mening geven

Informatieavond
Op 21 maart 2012 om 19.30 uur, houdt de gemeente
een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Zuidoost’. Tijdens de informatieavond geven wij een toelichting op de achtergronden
en de verdere procedure rond dit bestemmingsplan.
Daarnaast is het mogelijk uw vragen over het plan
met de medewerkers van de gemeente Heemstede te
bespreken.

Reageren op het plan
U kunt gedurende de inspraakperiode (van 8 maart
tot en met 18 april 2012) uw mening geven over
het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door uw
zienswijze te sturen naar de gemeente Heemstede,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, e-mail: gemeente@
heemstede.nl, of door een afspraak te maken met de
heer R. van der Aar van de afdeling Ruimtelijk Beleid,
telefoon (023) 548 57 64.

Stinsenplantenwandeling
Bennebroekbos en
De Overplaats
Stinsenplanten komen te voorschijn in het vroege
voorjaar en bloeien als er nog geen blad aan de
bomen zitten. Zondag 18 maart organiseert het IVN
Zuid-Kennemerland vanaf 11.00 uur een wandeling
op De Overplaats en in het Bennebroekbos. Het staat
daar vol met prachtige stinsenplanten die de lente
aankondigen. Het voorjaar is begonnen!
Verzamelen op de parkeerplaats van het Linnaeushof,
Binnenweg, Bennebroek. Parkeren 3 euro of elders
parkeren. Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. Vooraf
aanmelden is niet nodig

kruispunt Rijnlaan-Schielaan. Bij de laatste twee
kruispunten zal ook de voorrangssituatie veranderen:
dit worden gelijkwaardige kruisingen waar rechts
voorrang heeft. Deze maatregelen moeten ertoe
leiden dat verkeer rustiger door de wijk rijdt. Het
complete plan kunt u inzien in het raadhuis en via
www.heemstede.nl.
Het plan voor de Rivierenwijk wordt naar verwachting
aan het eind van dit jaar uitgevoerd.

U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens
de inloopavond op donderdag 5 april. Schriftelijke
reacties kunt u ook tot en met 25 april 2012 sturen
naar: Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling
Voorbereiding Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede, of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Hoofdlijnen van het plan
Op enkele plaatsen in de wijk komt een 30 km/
zonebord. Daarnaast worden drie kruispuntplateaus
aangelegd: op het kruispunt Amstellaan-Reggelaan,
het kruispunt Rijnlaan-Merwedeplantsoen en het

Voor vragen kunt u contact opnemen met Edwin van
Hofwegen van de afdeling Voorbereiding Openbare
Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (023) 548 56 14.

Nieuwe website: ‘Zuid-Kennemerland
bereikbaar’
Onlangs is een nieuwe website gelanceerd over
de plannen om de bereikbaarheid van de regio
Zuid-Kennemerland te verbeteren. U vindt de
website via www.zkbereikbaar.nl.
De bereikbaarheid van de regio staat onder druk. Het
autobezit is de afgelopen decennia sterk toegenomen.
Net buiten de regio is er veel bijgebouwd, zonder dat
de wegen of het openbaar vervoer naar evenredigheid
zijn aangepast. Elke gemeente in Zuid-Kennemerland
probeert al langer een bijdrage te leveren aan een
betere bereikbaarheid. Verkeersproblemen houden
echter niet op bij de gemeentegrens. Daarom is
meer nodig om tot echte antwoorden te komen.
Samenwerking is onontbeerlijk. Haarlem,
Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude,
Heemstede, Zandvoort en de Kamer van Koophandel
hebben de handen ineengeslagen. Hoe deze
organisaties dat doen, leest u op de website
www.zkbereikbaar.nl.

Workshop ‘Leren luisteren’ op
woensdag 21 maart
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Heeft u interesse voor deze workshop? Meldt u zich
dan aan via e-mail: cjg@heemstede.nl of bel naar
(023) 529 19 14. De workshop vindt plaats op
woensdag 21 maart van 19.30 tot 21.30 uur op de
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze workshop.
Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben 2 en
ik zeg nee!” wel. Vrijwel alle ouders doorlopen de
fase waarop hun kind(eren) niet luisteren. Het is
normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar
ze moeten ook leren te gehoorzamen. Tijdens de
workshop komt aan bod waarom kinderen niet
doen wat hen gezegd wordt, hoe u kunt omgaan
met lastig gedrag zoals niet luisteren, hoe we
grenzen kunnen stellen en kinderen op een
positieve manier leren mee te werken.
De workshop leren luisteren duurt twee uur. Het is een
interactieve bijeenkomst voor een groep van ongeveer
12 ouders. De presentatie van de workshopleider
wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen met
andere deelnemers. U krijgt een eigen werkboek met
achtergrondinformatie over het thema en oefeningen.
Aan het eind van de workshop heeft u een eigen
opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen thuis in de
praktijk kunt toepassen.

De Workshop ‘Leren luisteren’ gaat uit van de methode
Positief Opvoeden. Wilt u hierover meer informatie?
Kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

De Verordening treedt met ingang van 1 april 2012 in
werking. De verordening ligt gedurende 12 weken ter
inzage op het gemeentehuis. De verordening is na de
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
“Lokale regelgeving”.

Evenementen
Boekenmarkt en kunstmarkt Jan van Goyenstraat
Op 6 maart 2012 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, vergunningen te verlenen aan de
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het houden
van een boekenmarkt op 22 april 2012 van 10.00 tot
17.00 uur en een kunstmarkt op 3 juni 2012 van 11.00
tot 17.00 uur. Beide markten vinden plaats in de Jan
van Goyenstraat.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit

Expositie Elisa Pesapane
In de Burgerzaal is nog tot het einde van deze maand
de expositie te zien met werken van Elisa Pesapane.
Expositie Voorjaar en tulpen van Liesbeth de
l’Orme-Jongeneel
In de maanden maart en april exposeert Liesbeth de
l’Orme-Jongeneel haar schilderijen in de publiekshal
van het raadhuis. Het thema is Voorjaar en Tulpen.
Heel toepasselijk voor de tijd van het jaar.

Wilt u meer weten over deze workshop of heeft u
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden
en opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een email sturen. Er zijn geen
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening.

Nieuwe Verordening Leerlingenvervoer
Bij besluit van 23 februari 2012 heeft de raad de
Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Heemstede
2012 vastgesteld. De wijzigingen houden verband
met recente jurisprudentie, onderwijsinhoudelijke
ontwikkelingen en praktijkervaringen van gemeenten.
Daarnaast is vanuit het oogpunt van deregulering naar
de Verordening gekeken.

Exposities in
Raadhuis Heemstede

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven het weggedeelte van de Jan
van Goyenstraat tussen het J.M. Molenaerplein en het
Van Ostadeplein op 22 april en 3 juni 2012 vanaf 07.00
tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Sieraden en etsen van Rosita van WingerdenHaarsma en Sytske van Gilse
Nog de hele maand maart zijn de unieke sieraden en
objecten naar ontwerp (o.a. zilver en goud) van de
beeldend kunstenaar Rosita van Wingerden-Haarsma
nog te zien in de vitrines in de publiekshal. Naast de
sieraden en objecten zijn twee etsen van de hand van
Sytske van Gilse te bewonderen.
Expositie De Overplaats – ontwerpen voor een
nieuwe theekoepel
Eigenaar van De Overplaats in Heemstede, Landschap
Noord-Holland, gaat een nieuwe theekoepel bouwen
op een historische plek. Door vandalisme is de oude
theekoepel vernietigd, een enorm verlies voor deze
oude ‘overtuin’ van de Hartekamp. Voor de bouw
van de nieuwe theekoepel schreef de stichting een
prijsvraag uit. Dit leverde tientallen fascinerende,
spannende, romantische en vooral mooie inzendingen
op. Alle inzendingen zijn nog tot en met 30 maart te
zien in de publiekshal.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van
harte welkom de verschillende exposities te komen
bewonderen.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Brederolaan 14 het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak 2012.066
ontvangen 27 februari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen
Zernikelaan 11 het uitbreiden van een woonhuis
2012.068
ontvangen 7 maart 2012
Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 2012.069
ontvangen 8 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Vrijheidsdreef, nabij Van Merlenlaan 9 het kappen van
een aesculus hippocastanum 2012.067
ontvangen 22 februari 2012
Prof. Asserlaan 19 het kappen van een conifeer
2012.064
ontvangen 4 maart 2012
Leidsevaartweg 77 het kappen van een boom
2012.065
ontvangen 4 maart 2012

De beslistermijn voor genoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De aanvragen liggen vanaf 15 maart 2012 van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 9 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Frederik van Eedenplein 9 en 11 het vergroten van een
dakkapel op het achtergeveldakvlak 2012.041
Koediefslaan 10 het vergroten van een dakkapel op
het voorgevel- en achtergeveldakvlak 2012.046
Omgevingsvergunning voor kappen
Herenweg t.h.v. nr. 121A 2012.044
Lorentzlaan 97 het kappen van een conifeer 2012.059
Leidsvaartweg 53 het kappen van een naaldboom
2012.060
Herenweg 107A het kappen van een denneboom en
een beukenboom 2012.053
Vrijheidsdreef, nabij Van merlenlaan 9 2012.067

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 12 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 2012.069

Verleende gebruiksvergunning
(verzonden 9 maart 2012)
Camplaan 40 het brandveilig in gebruik hebben
en houden van het pand t.b.v. een kinderopvang
2009.228/2357
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 15
maart 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie:’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet
te traceren is, besluit het college van burgemeester
en wethouders deze persoon ‘met onbekende
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende
overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan
wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende persoon per
29-02-2012 met onbekende bestemming uit te
schrijven:

- L.H. McKelvie, geboren 21-07-1989, Spoorzichtlaan 12
per 20-02-2012
- R.F. Marlissa, geboren 02-04-1964, Overijssellaan 239
per 14-02-2012

- A.J.C. van Roode, geboren 03-12-1955, p/a
Sumatrastraat 13

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen met onbekende
bestemming uit te schrijven:
- Plantinga, geboren 21-07-1975, Wipperplein 4
per 10-02-2012
- G. Bierman, geboren 16-06-1973, Raadhuisstraat 12 B
per 10-02-2012

Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Meldpunt overlast
Heemstede heeft één
centraal meldpunt voor
het melden van gevaar en
schade op straat en van
bijvoorbeeld vandalisme en
geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van
gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld
over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen,
rioolbeheer, kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week
afgehandeld.

Overlast

Melden via www.heemstede.nl

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor
een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het
belangrijk dat u altijd eerst contact opneemt met de
politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de politie:
0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het
alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én
u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende
resultaat heeft, neem dan contact op met het
meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw
melding dan afstemmen met de betrokken instanties
en u van de voortgang op de hoogte houden.

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van
de gemeente (www.heemstede.nl). Dit garandeert een
snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van
het speciale meldformulier op de website. Wanneer
u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte
van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot
het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het
meldnummer van de gemeente bellen:
(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het
weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een
telefoonbeantwoorder.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

Heemstede - Na de Zandvoortse Reddingsbrigade krijgt nu ook
de Heemsteedse Reddingsbrigade een WhoZnextteam. Binnenkort krijgt een groep enthousiaste jongeren van de Heemsteedse vereniging een starttraining.
In Heemstede hebben KRZV Het
Spaarne en HBC Tafeltennis al
een WhoZnextteam. Door jongeren meer te betrekken bij hun
sportvereniging zullen zij minder snel afhaken, is de gedachte

achter WhoZnext. Jongeren van
een WhoZnextteam gaan, onder
begeleiding van een teamcoach
van de vereniging, aan de slag
met het organiseren van activiteiten die zij zelf leuk vinden. Deze
activiteiten zijn vaak aanvullend
op de bestaande activiteiten. De
kracht van de jongeren is dat zij
zelf precies weten wat andere
jongeren aanspreekt. Zij kunnen
deze doelgroep ook makkelijker
bereiken dan volwassenen.

Willinkschool excelleert Vlooienmarkt
Kennemer
op cito eindtoets
Heemstede - De Willinkschool is trots op de 27 kanjers
uit groep 8. In acht jaar Willinkschool hebben ze zich ontwikkeld tot kinderen die er helemaal
klaar voor zijn om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Ze hebben allemaal het beste uit zichzelf gehaald. En dit is nu ook nog
eens beloond met prachtige resultaten op de Cito eindtoets: de
kers op de taart! De gemiddelde

Jeugdvoorstelling van Peter Faber
Heemstede - ‘Kroon aan de
kapstok’, de voorstelling die Peter Faber zondag 25 maart speelt
in Theater de Luifel, gaat over
een koning die hofnar werd en
is geschikt voor elk kind van 6
tot 100.
Wat een opluchting, weg met
die Kroon, dat knellende ding.
De koning wordt er zo moe van
om altijd maar kalm, braaf, verstandig en hééél saai te moeten zijn, dat hij nu als een hofnar
op de troon springt. Hij zet met
zijn raadsels, grappen en enge
sprookjes het hele hof op stel-

ten. Lang leve de vrijheid! Iedereen van kok tot lakei mag doen
waar hij zin in heeft. Het wordt
een grote rotzooi en niemand
weet meer wie de baas is. Maar
wie ruimt er dan op? En wie wast
er af? Iedereen wordt boos op
iedereen. Honden willen niet
meer blaffen, bloemen niet meer
in de vaas, het bestek springt
uit de laden, bezems willen niet
meer vegen, alleen de soldaten willen vechten. Er dreigt een
oorlog rond de troon zonder
kroon…
Maar gelukkig tovert de hof-

nar een fijne oplossing uit deze
‘vlam in de pan’ en dan kan iedereen als bovenste beste vrienden weer naar huis.
Zondag 25 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 14.30 uur. Leeftijd: 6+.
Kaartverkoop van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via 0235483838.
Meer informatie: www.peterfaber.nl en www.theaterdeluifel.nl.

score van groep 8 is niet minder
dan 542,5. Het landelijk gemiddelde ligt op 536.
Hiermee heeft de Willinkschool
de hoogste cito-score van Haarlem en omgeving. Zes kinderen hadden de maximale score van 550. Speciale aandacht
gaat naar Lucas van Elderen. Hij
heeft de maximale score van
550 behaald met maar zeven
fouten.
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Ook Heemsteedse Reddingsbrigade krijgt WhoZnextteam

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

Sportcenter

Regio - Zondag 18 maart is
er van 9.00 tot 16.30 uur een
grote vlooienmarkt in het
Kennemer Sport Center bij de
IJsbaan in Haarlem.
Liefhebbers van snuffelen
kunnen dan urenlang rondstruinen tussen ruim 300 kramen, bomvol de meest uiteenlopende
tweedehands
spullen, zoals mooie curiosa
uit grootmoeders tijd, speelgoed, poppen, boeken, strips,
grammofoonplaten, aardewerk, kleding, leuke hebbedingetjes, verzamelobjecten
als Verkadealbums, schoolplaten enz.
Alle ingrediënten voor een
gezellig dagje snuffelplezier
zijn aanwezig. In de loop der
tijd is deze Van Aerle’s Vlooienmarkt in Kennemer Sportcentre uitgegroeid tot een
van de gezelligste en populairste vlooienmarkten in
Noord-Holland met zeer veel
tevreden deelnemers en bezoekers.

