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Directeur Voorwegschool
ziet kinderen liever vandaag
terug dan morgen

Veel ouderen voelen het
digitale mes op de keel

Verzet tegen voorgenomen
plan afvalinzameling college
groeit
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Door Bart Jonker

Heemstede – De 22-jarige Heemsteedse spits Robin Eindhoven heeft
onlangs een contract voor 2,5 jaar
getekend bij eerste divisieclub
Telstar. De Heemsteder sprak de
jonge aanvaller over zijn aansluiting
bij zijn nieuwe club uit VelsenIJmuiden, waarvan de spelers ook
wel trots de ‘Witte Leeuwen’ worden
genoemd.
Robin: “Ik ben op driejarige leeftijd
bij RCH met voetballen begonnen.
Daar heb ik tot mijn 13de gevoetbald, altijd in de hoogste jeugdelftallen met wat maatjes van me.
Vervolgens ben ik bij de Koninklijke
HFC terechtgekomen. In deze
periode ben ik er eventjes een half
jaartje tussenuit geweest om bij ADO
Den Haag te gaan voetballen. Ik heb
altijd in de hoogste regionen van het
jeugdvoetbal gespeeld. Bij terugkeer
naar HFC kwam ik in het eerste team.
Ik was toen net 17. Bij HFC speelde
ik eerder onder assistent-trainer
Gertjan Tamerus.
Vorig jaar zomer ben ik voor een half
jaartje naar Cyprus verkast. Ik was
benaderd om daar te gaan voetballen op het tweede niveau in een
profclub. Ik heb het daar erg naar
mijn zin gehad, maar het is daar iets
anders gelopen dan ik had verwacht.

Glühwein!

glühwein, Luikse wafels, Franse crêpes
en warme chocolademelk (van Pierre!)
Verdachte opruiing
aangehouden
Haarlem - Afgelopen zaterdagavond 30 januari meldde zich bij
de politie een 20-jarige Haarlemmer. De man wordt verdacht
van opruiing. De opruiing
werden geuit via een groep op
Telegram waarvan de man
beheerder zou zijn.

Robin Eindhoven nog in het uit-tenue van SV Spakenburg. Foto: Stefan Koops Photography.

Er waren wat bestuurlijke veranderingen in de club, waarop ik heb besloten om terug te gaan naar Nederland.”
Terug in Nederland ging Robin in
2019 voetballen bij SV Spakenburg in
de tweede divisie. Robin: “Afgelopen

oktober had ik aanvankelijk besloten
om met twee jaar te verlengen bij SV
Spakenburg. Ik voelde mij daar goed
op mijn plek en had het daar erg naar
mijn zin.
Nu ga ik per direct over naar Telstar.
Ik wil graag in het profvoetbal terugkeren als spits”.

Heemstede kan alvast met recht trots
zijn op zijn eigen ‘Witte Leeuw’. “Ik
moet bij Telstar voor de doelpunten
gaan zorgen”, lacht Robin. “Dit seizoen heb ik zes wedstrijden gespeeld
in de competitie en heb ik vier doelpunten en een assist gemaakt, dus ik
ben lekker op dreef.”

In een digitaal onderzoek naar
de Telegram-groep, wist de
recherche deze persoon te identificeren. Dat leidde zaterdagavond tot de aanhouding van de
man. In de Telegram-groep,
waaraan zo’n vijfhonderd
personen deelnamen, werden
diverse berichten gedeeld
waarbij werd opgeroepen tot
rellen en geweld tegen de
politie. In hoeverre de verdachte
zelf ook opruiende berichten had geplaatst wordt
nader onderzocht.
Bron: Politie.nl.

Vermeende rellen blijven uit in Heemstede
Door Bart Jonker
Heemstede – Afgelopen weken was
het onrustig in het land na het invoeren van de avondklok. Diverse
plaatsen in Nederland werden geteisterd door rellen, vernielingen en
plunderingen.
Vorige week dinsdag 26 januari werd
via Facebook door de burgemeester
van Heemstede en via de HeemstedeApp Buurtpreventie kenbaar gemaakt dat er ook geluiden waren
over mogelijke rellen die in het
centrum van Heemstede zouden
kunnen gaan plaatsvinden. Hierop is
overleg met politie en justitie (veiligheidsdriehoek) geweest, dat resulteerde in het klaarleggen van een
noodbevel voor het gebied Raadhuisplein, Raadhuisstraat en Binnenweg. Ook werd nauw contact onderhouden met de ondernemers van de
winkelstraat. De politie was die dinsdagavond preventief in de risicoge-

bieden aanwezig. Gelukkig zijn de
vermeende onlusten uitgebleven.
Heemsteedse ondernemers hadden
preventieve maatregelen genomen
om hun zaak te beschermen en velen
waren in hun winkel aanwezig om de
boel in de gaten te houden. Zo ook
Arno en Carla van der Meer van
Safe& Secure van der Meer aan de
Binnenweg. Zij deden verslag aan de
redactie van hun ervaringen.
Grimmige sfeer
Arno en Carla: “Wij zijn die dinsdagavond bij ons bedrijf gebleven. We
hoorden ‘s middags via de winkeliersvereniging over de dreiging van
rellen en dat er plunderaars naar de
Binnenweg zouden komen. Er ontstond een grimmige sfeer. Natuurlijk
was meteen duidelijk dat we die
avond niet naar huis konden gaan.
We hebben tijdig ons eten opgehaald thuis en zijn bij de winkel
gebleven.

We zijn onder de indruk van het
preventieve optreden van de politie
en gemeente en de mede- winkeliers. Er reed voortdurend een macht
aan politie over de winkelstraat.
Alle verdachte voertuigen en andere
passanten werden aangehouden.
Was er een verdachte situatie, dan
zag je meteen meerdere politievoertuigen reageerden.
Ook de gemeente stond paraat om
indien mogelijk op te schalen.
Bij veel winkels was het licht aan en
bleven de ondernemers bij hun zaak.
We stonden allen met elkaar in verbinding om elkaar te informeren.
Woensdagavond was de dreiging
minder, maar er werd nog steeds
preventief gecontroleerd door de
politie Wij waren als ondernemers
blij dat we er op de Binnenweg niet
alleen voor stonden en voelen ons
zeer gesteund. Daarvoor zijn we de
politie en gemeente zeer dankbaar”,
aldus Arno en Carla van der Meer.

(to-g)

verkijgbarijdeBosarvn

Politie op de Binnenweg. Foto aangeleverd door Arno en Carla van der Meer.
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Directeur Voorwegschool ziet kinderen
liever vandaag terug dan morgen
Door Mirjam Goossens
Heemstede – De basisscholen zijn
sinds half december gesloten. Marco
Dekker (51) is sinds anderhalf jaar
directeur van de Voorwegschool en
vader van twee tieners. Aanvankelijk
hoopte hij op heropening voor alle
leerlingen na de voorjaarsvakantie,
maar het ziet er nu naar uit dat de
basisscholen op 8 februari al open
kunnen. De directeur vertelt hoe zijn
school de complexe periode van
lockdown heeft ervaren.
Is er een verschil tussen de eerste en
de tweede schoolsluiting?
“Van de 270 leerlingen hebben wij er
momenteel dagelijks zo’n 100 op
school. Dat is een groot verschil
vergeleken met de eerste sluiting in
het voorjaar van 2020. De criteria zijn
gewijzigd, van twee ouders met
cruciale beroepen naar één ouder
met een cruciaal beroep. Verder
bieden we aan een aantal zorgleerlingen les op school. Verschil is ook
dat we destijds nog geen idee
hadden wat de uitkomsten zouden
zijn van lesgeven op afstand. Nu
hebben we meer inzicht en ervaring
ten aanzien van de gevolgen voor
school, ouders en kinderen.”
Hoe verdeel je de aandacht tussen
lesgeven op school en thuis?
“Het is te organiseren, maar ook
lastig, omdat je in feite drie taken
hebt. Onze leerkrachten moeten
lesgeven aan de kinderen die op
school zijn en bieden tegelijkertijd
opvang voor ze.
Daarnaast geven ze online les aan de
leerlingen die thuis zijn. Van een
4-jarig kind kun je moeilijk
verwachten dat hij lang stil is omdat
de leerkracht aandacht moet geven
aan het online lesgeven. Toch zijn we
blij dat ze er zijn, want je hoort van
ouders dat kinderen het moeilijk
vinden om zich te concentreren, ze
missen hun vriendjes en missen
structuur.”

In de krant van vorige week is abusievelijk het onjuiste telefoonnummer
van de receptie van WIJ Heemstede
meegenomen. Het juiste algemene
telefoonnummer moet 023-548 38
28 zijn. Onze excuses voor het ondervonden ongemak.
De redactie

Werkzaamheden
ProRail
Heemstede - Van woensdag 10 februari 23 uur tot en met donderdag 11
februari 6 uur voert ProRail diverse
werkzaamheden aan het spoor in
Heemstede. Deze werkzaamheden
kunnen geluidshinder voor de
omwonenden veroorzaken. Meer
informatie op www.prorail.nl.

ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtubekanaal van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.
RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 7 febr. 10u. Spreekster:
ds. Annemarie Snijders,
(Utrecht). Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl.
PETRAKERK

Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u. Aanmelden
via reserveringpetrakerk@gmail.
com. Online volgen via www.
petrakerkheemstede.nl/live.
www.petrakerkheemstede.nl.
PKN HEEMSTEDE

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 7 februari, 10u, ds. P.
Terpstra. De diensten zijn online
te volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.
TREFPUNT BENNEBROEK

Marco Dekker, directeur Voorwegschool

En andere nadelen?
“Nou ja, de lessen gaan door, maar
onderwijs is natuurlijk veel meer dan
kennis doorgeven. Je merkt dat er
eigenlijk geen vervanging is voor
fysiek onderwijs.
We kunnen ze niet in de ogen kijken
om te zien of ze blij zijn of verdrietig,
geen knuffel geven en ondervinden
hoe het met ze gaat. Leerkrachten
zijn pedagogen en deze lockdown
geeft je het gevoel daarin tekort te
schieten, weliswaar
noodgedwongen.”
Zijn er ook zorgen omtrent
leerachterstand?
“Als je gaat kijken naar de leerresultaten en de analyse van onze toetsen
zie je dat kinderen met een leerach-

terstand na de eerste schoolsluiting
gewoon een half jaar extra achterstand hebben opgelopen. Wat dat
betreft is het een optelsom. Toch
denk ik dat kennis wel in te halen is.
Mijn grootste zorg gaat toch uit naar
het sociale aspect van school, vooral
voor jonge kinderen: leren vrienden
maken, problemen oplossen en
energie kwijt kunnen. Kinderen zijn
niet gemaakt om thuis te hangen.
De meeste kinderen zullen thuis
voldoende aandacht krijgen, maar
ook ouders worstelen met de combinatie van thuis werken en hun
kinderen lesgeven. Het is voor
niemand een ideale situatie. Fijn dat
we de kinderen binnenkort weer op
school kunnen begroeten, liever
vandaag dan morgen.”

ONBEKEND HEEMSTEDE
Bronsteeweg toen en nu (49)
Door Harry Opheikens
Met deze foto sluiten we de
serie Bronsteeweg af. Ook deze
foto uit het Noord-Hollands
Archief uit 1993 is weer zo’n
tijdsbeeld waarop veel te zien is,
dat er nu niet meer is. Alle panden zijn ooit afgebroken
voor het huidige in 2004 gebouwde winkel/woonpand.
We zien o.a. de winkel ‘Perez’ (Bronsteeweg 2/2a), die
later in het nieuwe pand op de hoek Binnenweg/
Koediefslaan zou komen. Boekhandel Blokker (Bronsteeweg 4) kent iedereen nog steeds, maar dan op de
Binnenweg. Natuur- en reformwinkel Fonville/Gimsel
zat op het moment van de foto op nummer 6 en in het
witte pand links (Bronsteeweg 8) zat toen ‘Caméléon
Woondecoratie’ ais laatste ondernemer. Begin jaren
2000 zijn al deze winkelpanden gesloopt.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 31 januari 2021
en laat een gedeeltelijk dichtgetimmerde HuBo zien,
uit voorzorg voor eventuele coronaprotesten.
We danken u voor uw enthousiaste reacties en bijdragen in woord en beeld. Vanaf volgende week leest u
een nieuwe serie en ook dan hopen we op uw aanvullende reacties.
Mocht u informatie of oude foto’s over de Bronsteeweg
hebben, dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 7 februari: ds. Dick Bos
(Doetinchem). Vieringen zijn
alleen online via www.pkntrefpunt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 4 februari om 9u.
Eucharistieviering. Voorganger
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 7 februari om 10u.
Eucharistieviering. Voorganger
Pater Diego Pildain.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 3 februari, 10u. Viering ouderen Seniorenpastoraat.
Saturday 6 February , 5 P.M.,
Mass in English, father Tristan
Perez.
Zondag 7 februari, 10u, Eucharistieviering, Pater Tristan Perez
Zondagavond 7 februari,
18.45u. H. Lof.
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 9u.
Woensdagmorgen 10u.
Voor elke viering is reserveren
verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608
Maximaal 30 kerkgangers per
viering toegestaan.
www. parochiesklaverblad.nl.

WWW.HEEMSTEDER.NL

Rectificatie

KERKDIENSTEN

HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 7 februari om 10u.,
ds. Dirk Jorissen. De diensten
kunt u volgen via de link www.
kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

(H. Opheikens). Fotomateriaal van de panden is ook
zeer welkom. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170
(kantoor Heemsteder).

GEEN KRANT?
0251-674433
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Gedrukte media blijven essentieel: veel
ouderen voelen het digitale mes op de keel
Door Bart Jonker
Heemstede – De onlinezucht en
internetdwang die steeds meer worden opgelegd door overheidsinstanties, banken en bedrijven, zijn een
blok aan het been voor een meerderheid van ouderen. Dit concludeert
seniorenorganisatie KBO-PCOB, naar
aanleiding van de resultaten uit een
grootschalig onderzoek. 98 procent
van de respondenten wenst niet alles
online te willen regelen. Een deel
verwerpt zelfs het volledig afhankelijk zijn van het internet. Ze voelen
dat het digitale mes op hun keel
wordt gezet en roepen om alternatieven.
Van essentiële informatie
verstoken blijven
Essentiële informatievoorziening
over bijvoorbeeld corona, overheidsinformatie, belastingen, aanvraag
van toeslagen, online facturen, bankzaken, afspraken met zorgverleners
en dergelijke, er wordt maar van
iedereen verwacht dit allemaal
online via het internet te regelen.
Instanties en organisatie zijn onge-

vraagd massaal tot het internet overgegaan, mede ook uit kostenbesparingen en milieubelasting.
Voor de meeste ouderen is deze digitalisering echter een grote hobbel.
Vele redenen liggen hier ten grondslag, zoals het niet hebben van een
computer en de angst voor de onveiligheid van het internet (onder meer
door hacking en phishingmails van
oplichters). Maar liefst 48 procent van
ouderen wil niet aan het internet
vanwege oplichtingspraktijken.
Bankzaken worden door deze groep
veelal nog met de oude acceptgiro
geregeld.
Tevens achten veel ouderen het
online zaken regelen als te ingewikkeld of zijn ze vaak beperkt of totaal
niet vaardig om met de computer te
werken. Dit resulteert dat ouderen
verstoken blijven van noodzakelijke
informatie of ze zijn niet meer in
staat om hun zaken te regelen. De
roep om papieren formulieren of
gedrukte informatiebronnen, zoals
uw huis-aan-huisblad de Heemsteder, blijft daarom enorm groot,
zodat de noodzakelijke informatievoorziening gewaarborgd blijft. Zoals

informatie over corona, waarin vaak
alleen verwezen wordt naar internetsites, waardoor (digibete) ouderen
van essentiële informatie verstoken
dreigen te blijven. Deze rol van informatievoorziening wordt gelukkig
door de gedrukte lokale huis-aanhuisbladen adequaat ingevuld.

FOTOMOMENT
Opmerkelijk Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Het mechanisch torenuurwerk in de Oude Kerk stamt uit de
17de eeuw en werd in latere jaren voorzien van een elektrisch aandrijving.
Zo schreef de reparateur op een balk zijn werkzaamheden op, net na de
bevrijding: “Uurwerk hersteld door C. Jagt, Horlogemaker Kl. Houtstraat 5,
Haarlem, October 1945’.

Dwangmatig
Niet alleen ouderen hebben moeite
met de internetdwang, ook achten
veel mensen de sociale mediakanalen als tamelijk dwangmatig in
hun benadering. Hoe vaak gebeurt
het niet dat je telkenmale aan een
verjaardag, tagging of uitnodiging
voor een bepaalde groep wordt
herinnerd? Ook aangemaakte
whatsappgroepen, waaraan je
account ongevraagd wordt toegevoegd door iemand uit je kennissenkring zijn vaak ongewenst. Dit leidt
vaak tot ergernis en een gevoel dat je
geleefd wordt bij velen. Nochtans
blijven bovengenoemde zaken een
aandachtspunt en uitdaging om hier
een gefundeerde gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor te
vinden.

BRIEF VAN BURGEMEESTER ASTRID NIENHUIS

Het uurwerk. Foto’s: Marenka Groenhuijzen

Lieve Heemstedenaren,
Het was even schrikken toen wij vorige week maandag
25 januari hoorden dat groepen jongeren mogelijk
naar het centrum van ons dorp wilden komen om te
rellen en te plunderen. In samenwerking met politie en
justitie hebben we meteen preventieve maatregelen
getroffen: zichtbare aanwezigheid van politie in de
winkelstraat en op de toegangswegen, brandweer
paraat en een noodbevel lag klaar, voor het geval ingegrepen moest worden. Handhaving heeft samen met
ondernemers voorzorgsmaatregelen getroffen in de
winkelstraten en nauw contact gehouden. Enkele
winkeliers waren in hun winkel aanwezig uit voorzorg.
Diverse inwoners hebben ook signalen vanuit de
sociale media met politie en gemeente gedeeld.
Gelukkig hebben we samen iedere vorm van onrust
kunnen voorkomen en is het noodbevel niet nodig
geweest.
Ik ben als burgemeester ontzettend trots op al
diegenen (inwoners, ondernemers en professionals) die
hieraan hebben bijgedragen; wat een betrokkenheid
en gemeenschapszin. Waar een klein dorp groot in kan
zijn. Want daardoor is de winkeliers en buurtbewoners
een hoop ellende bespaard gebleven. En is het in ons
dorp rustig gebleven. Fijn dat de kleine groep van
sensatiebeluste jongeren is weggebleven. Laten we
vooral trots zijn op al die Heemsteedse jongeren (en
hun ouders) die zich wel aan de maatregelen houden
en hun best doen om er in deze moeilijke tijd iets van
te maken.
De komende tijd blijven we de diverse kanalen volgen
om mogelijke onlusten te voorkomen. Het is voor ons

De balk met inscriptie.

Leden van NJV de Haven
doen onderhoud thuis
Burgemeester Astrid Nienhuis. Foto: aangeleverd door
gemeente Heemstede.

Heemstede - In verband met Corona
kan het jaarlijkse onderhoud aan de
klassieke houten vletten niet op de
Haven gebeuren. Om de boten toch
op tijd klaar te hebben, zodat ze in
april weer het water in kunnen,

hebben de leden onderdelen mee
naar huis genomen, om daar de
benodigde laklagen aan te brengen.
Het idee kwam tijdens één van de
digitale bijeenkomsten die de stafleden nu organiseren voor de leden.

allen een moeilijke en vervelende tijd, maar laten we daarom kijken naar wat wel kan, juist nu proberen elkaar te
helpen en te ondersteunen. Heb aandacht voor elkaar,
let op elkaar en wees lief en begripvol voor ieders situatie en emoties. En heeft u ideeën of initiatieven die
daarbij kunnen helpen, dan horen wij het graag.
Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede

Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - GGD Kennemerland is vorige week gestart met het
vaccineren van thuiswonende ouderen. Door de huisarts aangemerkte
thuiswonende 90-plussers die mobiel
genoeg zijn om een vaccinatielocatie
van de GGD te bezoeken, ontvingen
sinds dinsdag 26 januari een uitnodiging van hun eigen huisarts.
Thuiswonende ouderen in de leeftijd
tussen 85 en 90 jaar krijgen vanaf
eind deze week een uitnodiging voor
vaccinatie bij de GGD via het RIVM.

Het uitnodigen van deze groep inwoners gebeurt gefaseerd, dit in samenhang met levering van vaccins.
Mobiele ouderen worden gevaccineerd op de XL-locatie bij Schiphol.
Inmiddels heeft GGD Kennemerland
345 90-plussers gevaccineerd met de
eerste prik. In totaal zijn er tot nu toe
ruim 4300 zorgprofessionals gevaccineerd.
Afgelopen week (21 t/m 27 januari
2021) zijn er 8383 testen afgenomen
door GGD Kennemerland. Dit zijn er

219 meer dan vorige week (de cijfers
van afgelopen week zijn gecorrigeerd). Daarvan waren 656 (8,2%)
uitslagen positief. Een lichte daling
ten opzichte van afgelopen week.
GGD Kennemerland benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat inwoners zich ook bij milde klachten laten
testen. Er is voldoende testcapaciteit
en de uitslag is snel beschikbaar.
Bron: GGD Kennemerland.

Onderhoud aan de boten. Foto: aangeleverd door NJV de Haven.
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Verzet tegen voorgenomen plan
afvalinzameling college groeit
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Zoals eerder in deze
krant vermeld, is de plaatselijke VVD
een enquête gestart hoe in de toekomst om te gaan met het afval. Het
college verwierp eerder het voorstel
dit onderwerp via het Digipanel aan
de inwoners voor te leggen. De
uitkomst zou heel ongewis kunnen
zijn. De vraag is simpel. Wilt u via een
extra bak of anderszins het plastic,
metaal en drinkkartons (PMD) laten
ophalen net als het GFT en het
overige huisvuil? Of wilt u het PMD,
GFT laten ophalen en het overige
huisvuil wegbrengen naar ondergrondse containers?
De VVD vond het belangrijk de inwoners te raadplegen. In recordtijd
werden bijna 850 formulieren ingevuld. Het resultaat is veelzeggend.
Meer dan 80% van de respondenten
wijst het collegevoorstel af. Zij willen
geen containers en gezeul met zakken huisvuil. Daarnaast vergt het een
flinke investering van 1,5 miljoen om

de 120 extra containers te plaatsen.
Overlast van onder andere herrie en
zwerfvuil willen omwonenden niet.
Steeds meer gemeenten gaan er toe
over het afval te laten na-scheiden in
de fabriek. Voor bronscheiding kozen
tot nu toe slechts 29 van de 355
gemeenten. Zelfs gemeenten die
eerder bronscheiding hanteerden
komen daarvan terug.
Politiek gezien is er tot op heden
steun van de coalitiepartijen plus
D66. Een ruime meerderheid dus
voor het collegeplan. Op het verzoek
van de oppositie zouden berekeningen worden gemaakt wat de twee
verschillende varianten (voor- of na
scheiden) kosten. Ook een berekening om extra bakken te introduceren en geen containers te plaatsen
werd niet gedaan. Een gemiste kans
vindt de oppositie.
Op 11 februari volgt een debat in de
gemeenteraad en de vraag is hoe
stellen partijen zich daarin op. Het
college baseert zich op een onder-

zoeken uit 2017/2018 en een proef
in Merlenhoven. In dat jaar deden
849 inwoners aan het onderzoek
mee. De uitkomst was heel divers.
45% vond dat de gemeente het de
burgers gemakkelijk moet maken.
Ook toen al wilde 42% liever een
extra rolemmer aan huis. Twee
rolemmers zijn bij 90% van de huishoudens al aanwezig, daarnaast
brengt 48% het PMD nu al naar een
container. Meer dan 80% vond in
2017 dat het niet duurder mag
worden. In het raadhuis is een workshop gehouden. Daar was weinig
houvast aan te ontlenen. Het collegevoorstel laat zien dat er nog veel
onduidelijke is of dat oplossingen
nog gevonden moeten worden. Extra
mogelijkheden zoals een duobak zijn
niet of nauwelijks onderzocht.
Uit de VVD-enquête blijkt dat een
zeer ruime meerderheid 84% kiest
voor alle fracties van afval thuis te
laten ophalen. VVD fractie heeft het
college in een openbrief opgeroepen
op haar schreden terug te keren.

Politieke en sociale landschap
bepalen aanloop verkiezingen
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Zelden zal de aanloop
naar de verkiezingen zo beïnvloed
zijn door gebeurtenissen in het politieke en sociale landschap. Nadat
lijsttrekker Hugo de Jonge (CDA) het
speelveld verliet, volgde Wopke
Hoekstra hem op. Lodewijk Asscher
trok zich terug als lijsttrekker van de
PvdA. Lilianne Ploumen trekt nu te
elfder ure de kar. Vervolgens gooide
het voltallige kabinet het bijltje erbij
neer. Minister Eric Wiebes vertrok
helemaal van het toneel. Premier
Mark Rutte lag zwaar onder vuur,
maar vond zelf dat zijn schuld aan de
toeslagenfraude hem amper viel aan
te rekenen. Rob Jetten (D66) had
eerder al zijn positie opgegeven ten
faveure van Sigrid Kaag. Hier tussendoor loopt de discussie m.b.t. de
coronastrategie waar de politiek een
antwoord op moet verzinnen.
De meeste partijen verversen hun
Kamerleden op de lijsten, daarmee

valt een schat aan kennis weg. De
PVV blijft qua kandidaten nagenoeg
intact, aldus keren de zittende
Kamerleden, mits verkozen, terug. De
verschillende bureaus die het stemgedrag van de kiezers volgen, zijn
nog verre van eenduidig. Maurice de
Hond geeft de VVD bijvoorbeeld 35
zetels waar andere het totaal rond de
42 schatten. Het gedoe rond de
toeslagen en de aanpak van de
coronacrisis lijkt de positie van Rutte
niet aan te tasten. Veel van zijn
beloftes, vier jaar geleden gedaan,
zijn niet uitgekomen. Dat wordt hem
kennelijk niet kwalijk genomen. Voor
andere partijen geldt hetzelfde.
Verkiezingsbeloften zijn niet waargemaakt. “Wat zijn gedane beloftes na
17 maart nog waard?” vragen veel
kiezers zich af.
Ons meerpartijensysteem heeft tot
gevolg ‘coalitievorming’, waarbij ieder
partij water bij de wijn moet doen.
Vooralsnog lijkt een min of meer
rechts kabinet het meest voor de

hand te liggen. De verdeelde linkerzijde komt op dit moment nog ruim
20 zetels tekort om over links te
regeren. De opkomst van kleine
partijen heeft enige invloed op de
uiteindelijke uitslag. JA21 van Joost
Eerdmans staat inmiddels op 3 zetels
en groeit. De stemmen komen vooral
van de PVV. Ook code Oranje van
Richard de Mos maakt kans, evenals
Bij1 van Sylvana Simons. De 50+
partij houdt na de afsplitsing mogelijk 1 zetel over. De debatten komen
binnenkort op gang waarbij BNR
radio voorlopig vier livedebatten
heeft aangekondigd op 18, 25
februari en 4 maart tussen 12.00 en
14.00 uur. De lijsttrekkers van de
grotere partijen hebben zich allen
kandidaat gesteld voor het premierschap. Behalve Rutte lijkt niemand
een gerede kans te maken. Het
cordon sanitair sluit de PVV uit, zelfs
als deze partij wederom de nummer
twee of de grootste wordt. Een brede
coalitie ligt opnieuw het meest voor
de hand.

College komt met gegevens over
onregelmatigheden jaarwisseling
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het college presenteert
de gegevens over de onregelmatigheden tijdens afgelopen jaarwisseling. Die zien er zeker niet slecht uit.
In zijn algemeenheid verliep de overgang van 2020 naar 2021 rustig.
Er zijn in het totaal 54 meldingen
binnengekomen. Een aantal van 40
via de politie en 14 via de gemeente.
Een paar vechtpartijtjes, een brandje
en geluidsoverlast vonden plaats
vooral voor Oud en Nieuw. De
klachten betroffen vooral het vuur-

werk. Wat daarbij opviel is het grote
aantal meldingen dat is gedaan ruim
voor Oud en Nieuw. Het begon al in
oktober met één melding, gevolgd
door november met 19 en december
31 waarvan er slechts drie terug te
leiden zijn naar de tijd rond 31 december middernacht. In het nieuwe jaar
werden 3 klachten ingediend. Via de
meldkamer Noord-Holland zijn nog
een aantal incidenten gemeld waaronder een brandje in de Sportparklaan, de inzet brandweer en ambulance bij vechtende jongeren in de
Zeelandlaan, een melding van ge-

luidshinder in de Mahlerlaan een
eenzelfde klacht betrof de Pelikaanlaan. Tot slot vond er een ruzie plaats
op de Dreef. Er zijn 12 vuilnisbakken
vernield alsmede 15 verkeersborden.
De totale schade bedraagt €7.000,-.
De meeste klachten kwamen uit de
Provinciënbuurt, Merlenhoven/Glip
en de buurt grenzend aan de zuidkant van de Lanckhorstlaan. Het
college geeft geen oordeel, maar gezien de dagen en de tijdstippen van
de overlast, veelal overdag, kan men
concluderen dat de jaarwisseling
zonder al te veel overlast is verlopen.

INGEZONDEN POLITIEK
Nu een keuze in afval maken onverstandig
De VVD Heemstede heeft de afgelopen drie weken naar de mening van
de inwoners van Heemstede gevraagd over het voorstel van het College
van B&W om omgekeerd afval inzamelen in te voeren. Hierbij komt in het
kielzog de bespreking van het DIFTAR-systeem (de vervuiler betaalt). In
ieder geval heeft de coalitie zich uitgesproken in te stemmen met dit
voorstel. VVD Heemstede vroeg oud-burgemeester Heeremans hoe zij
hierover denkt.
Samen met ruim 83% van de nu bijna 840 deelnemende Heemstedenaren aan de afvalkeuze-enquête, zou omgekeerd inzamelen niet haar
keuze zijn. Heeremans licht toe: “Nu een systeemkeuze maken over afval
met zulke ingrijpende gevolgen – 120 extra containers, lagere service en
hogere kosten is onverstandig. De discussie over bron-en nascheiding is
nog in volle gang. Eind november 2020 verscheen een onderzoek over dit
onderwerp van Afvalfonds en VNG met constatering dat sturen op restafval averechts werkt. Deze conclusie staat overigens ook in veel andere
rapporten. De vraag is dus of het gemeentebestuur er goed aan doet het
voorliggende plan nu door te zetten, daar veel (gemeenschaps)geld aan
uit te geven, de groene buitenruimte met het plaatsen van 120 containers
te belasten en het serieuze risico te lopen dat burgers slordig het afval
gaan scheiden en daardoor de kosten voor de gemeente absoluut hoger
zullen worden.”
Over het huidige afvalvoorstel zegt zij: “Bij omgekeerd inzamelen worden
PMD en GFT opgehaald, karton, oud papier en glas moet worden weggebracht, maar dat geldt dan ook voor het restafval. Voor ouderen is het nu
al een uitdaging om afval weg te brengen laat staan straks hun restafval
zelf naar de containers te moeten brengen. Die echt niet allemaal binnen
200 meter van hun woning staan. Het wegbrengen van het restafval is
een terugval in service van onze gemeente aan de inwoners. Het is dan
ook een reëel en begrijpelijk risico dat restafval vermengd gaat worden
met het afval dat straks nog wel wordt opgehaald’. Voor jonge gezinnen is
nog onduidelijk wat er gebeurt met de luierberg. En er is ook nog geen
duidelijkheid voor de bewoners van hoogbouw.
Het belang van service die een overheid biedt moet niet worden onderschat; het is de toegang tot het vertrouwen in bestuur en politiek en is
een bijdrage van de overheid aan de leefbaarheid in de eigen woonomgeving’
Participatie is een kwestie van wederkerigheid. Met een extra verantwoordelijkheid voor de overheid gezien de positie die zij heeft. De overheid heeft in deze een plicht waar de burger recht op heeft. De steekproef
Merlenhoven is vanuit dit oogpunt beperkt”, aldus Heeremans.
VVD Heemstede dankt mevrouw Heeremans voor het delen van haar
inzicht.
VVD Heemstede

Uitstel van stemming
BIZ Heemstede centrum
Heemstede - De lockdown en de
daaraan gerelateerde maatregelen
hebben het oprichtingsbestuur en
ambassadeursgroep van BIZ Heemstede centrum in overleg met gemeente doen besluiten de draagvlakmeting (stemming) uit te stellen naar
april 2021. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend
gebied waarin alle ondernemers en/
of vastgoedeigenaren gezamenlijk
investeren in de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van het
gebied. De draagvlakmeting om tot
een BIZ te kunnen komen zou aanvankelijk in februari 2021 plaatsvinden. Door de huidige situatie met
veel gesloten ondernemingen is het
nauwelijks mogelijk om collegaondernemers goed te informeren
over de BIZ en het proces. Desalniettemin proberen de ambassadeurs, de
groep actieve ondernemers in dit
proces, waar mogelijk in contact te
blijven met hun collega-ondernemers en wordt de kracht van samenwerken benadrukt.
Het oprichtingsbestuur van BIZ
Heemstede Centrum heeft het initia-

tief genomen om de samenwerking
voor het centrum van Heemstede te
versterken. Gezamenlijk willen ze de
omgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken. Dit kan echter
alleen als zij met zoveel mogelijk
ondernemers onderling en met
andere stakeholders samenwerken
en er een structureel budget beschikbaar is.
Draagvlakmeting
Om tot een BIZ te komen wordt een
formeel traject doorlopen, waarbij de
gemeenteraad instemt met de BIZverordening en een draagvlakmeting
onder de ondernemers het sluitstuk
vormt. Bij voldoende draagvlak
onder ondernemers - 67% van de
stemmers is vóór de BIZ – treedt de
BIZ met terugwerkende kracht per
1-1-2021 in werking en dragen alle
ondernemers bij aan de plannen die
de BIZ voor het gebied heeft. De BIZ
wordt dan ingesteld voor een looptijd van 5 jaar.
De provincie Noord-Holland maakt
het gehele traject middels een
subsidie mogelijk.
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Dominee Pieter Terpstra: “Kerkdienst
bestaat bij de gratie van de ontmoeting”

OPENHEID IN
LOCKDOWNTIJD
Heemstede - In deze rubriek
laat de Heemsteder ondernemers, (sport)verenigingen,
kerken en organisaties aan
het woord die hun deuren
vanwege de lockdown tijdelijk
moeten sluiten.
Hoe gaan zij met de lockdownperiode om?

Door Bart Jonker
Heemstede – De coronamaatregelen
en de lockdown hebben tevens grote
impact op de diverse geloofsgemeenschappen. Hoe gaat de protestantse
gemeenschap PKN Heemstede hiermee om? Een gesprek hierover met
dominee Pieter Terpstra.
Sprongetje terug
Pieter Terpstra: “Het is nu voor mijn
gevoel het hefstigste moment tot nu
toe in deze coronaperiode. Onze
kerkdiensten zijn volledig online
geworden. Tot twee à drie weken
geleden werden deze diensten nog
ondersteund door een kleine zanggroep. We zijn daar ook mee gestopt
omdat de landelijke kerk heeft afgeraden om überhaupt nog te zingen.
Het voelde als een sprongetje terug
toen we met zijn allen vorig jaar in
maart de coronamaatregelen en de
intelligente lockdown ingingen. Ik
dacht: “Je kunt toch geen kerkdiensten zonder mensen laten plaatsvinden? Dat is nu eenmaal de kern
van een kerkdienst.”
Sociaal element
We ontdekten echter dat een kerkdienst ook zonder mensen kon,
aanvankelijk met gebruik van audiouitzendingen en later via YouTubeuitzendingen. Op die manier kan er
toch een soort verbondenheid ontstaan. Ik merk zelf dat het nu gewoon
lastiger is geworden, want volgens
mij bestaat de kerkdienst bij de
gratie van de ontmoeting. Tijdens de
kerkdienst, maar vooral ook daarna:

liep in het begin eigenlijk heel goed.
Je zag wel in de zomer deze trend
landelijk afzwakte, mede door de
versoepelingen. We mochten toen
ook weer mensen gaan ontvangen in
de kerk. Net voor de kerst na 14 december werden echter weer strenge
maatregelen ingevoerd, waardoor
we weer teruggingen naar nul kerkgangers. Op zo’n moment ga je
denken: “Wat kunnen we nu?”

Dominee Pieter Terpstra. Foto: Bart Jonker.

het koffiedrinken na de dienst is zo
onvoorstelbaar belangrijk als sociaal
element.
Aandacht schenken
Afgelopen maart hebben we toen als
kerk de keus gemaakt om ons op
twee steunpilaren te richten. Enerzijds het vieren van je geloof met de
liturgie, omdat we denken dat dat
troost, hoop en perspectief biedt,
waarin je soms ook een tegengeluid
kunt laten horen. Anderzijds het

aandacht schenken aan mensen. Zo
kregen we veel aanbiedingen van
mensen uit onze gemeenschap voor
praktische zaken, zoals voor iemand
boodschappen doen e.d. Wij meenden echter dat dit soort praktische
zaken beter gecoördineerd kon
worden vanuit organisaties als WIJ
Heemstede, die daar de expertise in
hebben. Wij hebben gekeken hoe we
dan als kerk het aandacht schenken
het beste konden invullen. In de
eerste plaats hebben wel veel tele-

foontjes gepleegd met mensen om
te vragen hoe het gaat. In onze geloofskring zie je dat er meerdere
kringen actief zijn waar mensen
elkaar ontmoeten, zoals het koor of
het ouderenwerk rond de vrijwillgers
in de Pauwehof. We hebben daar
gezorgd dat er een aanspreekpunt
kwam die zorgde dat het bellen naar
mensen werd gecoördineerd: onderling en met elkaar. Eigenlijk de dominosteentjes met elkaar verbinden,
zodat het balletje ging rollen. Dat

Open kerk
Het liefst zou ik iedereen willen
bellen, maar dat gaat niet. Daarvoor
zijn we eenvoudigweg te groot. Als
alternatief kondigen we zo goed
mogelijk aan wat we wel kunnen. Zo
zitten mijn collega en ik iedere week
twee ochtenden op maandag en
donderdag en op dinsdagavond in
de Oude Kerk voor degenen die
behoefte hebben aan bezinning,
meditatie of een persoonlijk een-opeen-gesprek. Dan is ons kerkgebouw
open voor wie binnen wil komen en
even onder het dak van de kerk wil
zijn”, aldus Pieter Terpstra.
Meer informatie op:
http://kerkpleinheemstede.nl.

Bavokerk laat iedereen weten: u bent niet vergeten
Door Mirjam Goossens
Heemstede – Ook de kerken hebben te maken met aanpassingen in
verband met de coronaregels. De H.
Bavokerk aan de Kerklaan is geopend
nadat ze van half maart tot 1 juni
vorig jaar gesloten waren. “Open met
de nodige beperking”, vertelt Erica
Kerkstra, contactpersoon van het
parochieteam. “Iedere donderdagochtend en iedere zondagochtend
hebben wij een viering om 10 uur
voor maximaal 30 personen. Met
naleving van de regels, zoals uitsluitend zitten op de gemarkeerde
plekken, een gescheiden in- en
uitloop van de kerk en reiniging van

De H. Bavokerk.

handen bij binnenkomst en voorafgaand aan de Heilige Communie.
Onze kerk is natuurlijk een grote kerk
met een capaciteit van ongeveer 740
plaatsen, dus kunnen wij veilig en
met voldoende afstand 30 personen
en een aantal vrijwilligers herbergen.
Ons speciaal opgerichte coronateam
overlegt regelmatig om de gang van
zaken niet te laten verslappen.”
Zoals inmiddels gebruikelijk bij bijeenkomsten dient vooraf gereserveerd te worden via de email of per
telefoon. Het aantal aanmeldingen
overstijgt regelmatig het toegestane
aantal, volgens de contactpersoon.
“Dat is buitengewoon vervelend en
tegennatuurlijk, want de kerk wil er
juist in deze periode zijn voor onze
parochianen. Wel kan de Eucharistieviering gevolgd worden via een
livestream, sinds november dus met
beeld en geluid, nadat we al jaren als
een van de weinige kerken te beluisteren waren via de kerkradio.”
Kerstmis 2020
De kerstperiode zag er deze keer
anders uit dan andere jaren, zonder
nachtmis en zonder kinderkerstviering. Om voor de jeugd toch iets te
doen is op 24 december een speurtocht georganiseerd. De kinderen
gingen op zoek naar kerststalletjes in
het kerkgebouw en er waren prijzen
te winnen. De allerkleinsten kregen
een kleurplaat en het kerstverhaal
werd voorgelezen.

De voornaamste zorg is momenteel
echter bestemd voor de ouderen,
erkent Kerkstra. “Wij willen ze het
gevoel geven dat ze er niet alleen
voor staan en hen betrokken houden
bij onze parochie. We zijn veel ouderen kwijtgeraakt door corona, voornamelijk in verpleeghuizen en serviceflats. Extra wrang is dat we niet
de normale faciliteiten mochten
bieden bij de uitvaart.” Zorgen zijn er
ook omtrent de mensen die thuiszitten, vaak in isolement. “Wij hebben
tijdens de kersttijd veel van deze
mensen een kerststukje gebracht om
te laten weten dat we aan ze denken.”
Dat er meer mooie initiatieven voortkomen uit allerlei hoeken geeft Erica
Kerkstra aan met een voorbeeld.
“Onze jongste misdienaartjes zijn
een actie gestart om zelfgemaakte
kaartjes te sturen naar ouderen. Dat
is enorm op prijs gesteld, vooral omdat het door kinderen werd bedacht.
En onlangs heeft de basisschool De
Ark zich aangesloten bij het initiatief
en zijn er opnieuw kaarten gemaakt
en verzonden naar deze kwetsbare
groep ouderen. Een hartverwarmend
lichtpunt in een onzekere tijd.”
De H. Bavokerk heeft de hoop gevestigd op vaccinatie voor ouderen en
kwetsbare groepen, zodat ze in de
nabije toekomst meer mensen kunnen ontvangen in de kerk, wellicht al
met Pasen.
Meer informatie over de livestream
via de website en het Klaverblad.

Kaartjes van de kinderen. Foto’s: aangeleverd.
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INGEZONDEN COLUMN GGD
Spring eens over de generatiekloof

Gebarricadeerde winkel op Bronsteeweg. Foto: Eric van Westerloo.

Corona in Heemstede week 4
Door Eric van Westerloo
Heemstede - De coronamaatregelen
die zijn genomen maken wat los in
de maatschappij, zo ook in Heemstede. De avondklok was aanleiding
voor heftige protesten tegen van
alles en nog wat. Berichten dat
Heemstede niet ongeschonden aan
vernielingen zou ontkomen, bleken
in de praktijk niet bewaarheid.
Winkeliers barricadeerden hun etalages, bleven ’s avonds in de winkel
en de politie liet duidelijk zien aanwezig te zijn. Een noodverordening

had burgemeester Nienhuis op zak.
Deze bleek gelukkig niet nodig.
De cijfers geven deze week een
dalende trend weer. In week 4 werden er 19 nieuwe coronagevallen
geregistreerd. Dat waren er 14 minder dan een week geleden. Er werd
niemand opgenomen in het ziekenhuis. Ook landelijk is een dalende lijn
ingezet. Op 29 januari zijn er in
Nederland 4.438 personen positief
bevonden, kwamen er 232 bij op de
verpleegafdelingen. Er liggen momenteel 650 personen op de IC en over-

lijden er nog altijd mensen, op 29
januari waren dat er 58. Tot nu toe
zijn 215.498 personen gevaccineerd.
Wat ook een mooie indicatie is, blijkt
uit de aangetroffen virusdeeltjes in
het rioolwater in Heemstede. Kortgeleden lag dit ruim boven de 500 en
dat is gedaald tot 151 in de afgelopen week.
De vertoning wegens het tekort aan
vaccins houdt de politiek RIVM er de
GGD bezig. Europa en ook Nederland
dacht het goed geregeld te hebben,
dat blijkt nu dus niet het geval.

De Hartekamp vaccineert patiënten en personeel

In een van mijn eerste wekelijkse
columns stond ik stil bij de effecten
van de coronacrisis op de jeugd.
Door een aantal puberende
jongeren zal toen bijvoorbeeld het
sluiten van de scholen in eerste
instantie ongetwijfeld met een licht
gejuich ontvangen zijn. Dat levert
ten slotte per saldo meer tijd op
voor andere belangrijke zaken, zoals
vrienden, liefdes, gamen en meer.
Dingen die je doet in een fase van je
leven dat je nog van alles en nog
wat aan het verkennen bent. We zijn
snel ingehaald door de realiteit.
Jeugd is de groep die weliswaar het
Bert van de Velden. Foto: aangeminst getroffen wordt door het
leverd door GGD Kennemerland.
coronavirus, maar wel het meeste
door de maatregelen. Ze vallen op
dit moment tussen wal en het schip. Ze hebben zelf relatief weinig
klachten, maar met de nieuwe Britse variant spelen ze wel een grote rol in
de verspreiding ervan. De eerste Nederlanders krijgen ondertussen een
vaccin toegediend, maar zelf komen zij in het vaccinatieschema niet voor.
Er wordt veel gevraagd van een groep die zichzelf misschien nog niet als
een volwaardig onderdeel van de volwassen maatschappij beschouwt,
maar zich daar wel naar moet gedragen en ook gedraagt. Dit is voor hen
een heftige tijd die veel van jongeren vraagt. Haalt u zich nog maar eens
voor de geest waar u zelf mee bezig was in uw jonge jaren.
Maak daarom eens gebruik van deze periode om over de generatiekloof
te springen en in gesprek te gaan met de jongeren om verbinding te
zoeken. Te vragen hoe dit voor hen is, hoe zij de toekomst zien, wat zij van
u verlangen en wat u voor hen zou kunnen betekenen.
Als GGD staan wij met Jeugdgezondheidszorg normaal gesproken in
nauw contact met scholen en scholieren. Ook voor ons zijn er uitdagingen. Ik wil benadrukken dat onze jeugdverpleegkundigen er voor
jullie zijn, zowel voor kind als ouder. Voor jongeren is het Instagram
account VraaghetCharlie opgericht en via JouwGGD kunnen zij anoniem
vragen stellen over bijvoorbeeld mentale gezondheid. Moedig de jeugd
aan om te praten over deze situatie. We zitten in hetzelfde schuitje en
moeten het samen doen
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Door Eric van Westerloo
Heemstede - Eindelijk start ook de
vaccinatie bij instellingen voor
mensen met een verstandelijke of
fysieke beperking. Het heeft even
mogen duren en veel discussies later
zijn deze instellingen dan eindelijk
aan de beurt. Donderdag 28 januari
was de Hartekamp zover dat het
vaccineren kon beginnen.
In de Hartekamp mocht Gerda (63)
het spits afbijten. Ruim voor het prikmoment liep ze al zenuwachtig op
haar kamer te ijsberen. Ze was zelfs
uitgelaten dat ze nu eindelijk aan de
beurt was. Het werd toch even
benauwd toen ze vroeg: ”Doet het
pijn?” Haar begeleider loste dat
prima op door Gerda te herinneren
aan de pijnloze griepprik die ze jaarlijks krijgt. Nog even discussie of de
spuit nu in haar linker- of rechterarm
moest worden gezet. Oké, het wordt
links. Toen was het goed en kon de
verpleegkundige razendsnel de
naald in haar boven-arm zetten. Nee,
het deed geen pijn en Gerda begon
de plek waar ze geprikt was zelf even
te masseren. De rest van de dag

Eerste bewoner van Sint Jacob
gevaccineerd tegen corona

Gerda ontvangt haar vaccinatie. Foto: Eric van Westerloo.

komen een voor een alle overige
bewoners aan de beurt op de locatie
aan de Herenweg. Ze mochten
kiezen, op hun eigen kamer geprikt
te worden of in een van de gemeenschapsruimten. Maar liefst 97% van

de bewoners gaven persoonlijk of via
hun wettelijke vertegenwoordigers
toestemming voor de prik. Het
personeel staat ook in de startblokken om snel gevaccineerd te
worden.

Haarlem – Deze week is ouderenzorgorganisatie Sint Jacob begonnen
met het vaccineren van de bewoners
tegen corona. De eerste bewoner
werd op 28 januari gevaccineerd
door Maria Spijkerbosch, de
verpleegkundige die enkele weken
geleden zelf als eerste medewerker
van Sint Jacob het vaccin toegediend
kreeg.
“Dit is een moment waar we met
elkaar reikhalzend naar hebben
uitgekeken”, aldus Irma Krieg, bestuurder van Sint Jacob. “Corona
beheerst al maanden de levens van
zo velen. Binnen Sint Jacob hebben
we ons met man en macht ingezet
om onze cliënten en medewerkers zo

goed mogelijk te beschermen. De
komst van het vaccin is een belangrijke stap bij het terugdringen van
corona en de terugkeer naar de vrijheid en het normale leven waar
iedereen zo naar verlangt.”
De komende drie dagen wordt het
merendeel van de bewoners van Sint
Jacob gevaccineerd. De vaccinatie is
vrijwillig: bewoners of hun wettelijke
vertegenwoordiger beslissen zelf of
ze gevaccineerd willen worden. Sint
Jacob heeft vaccinatieprikteams
gevormd met eigen medewerkers
die bevoegd zijn om te prikken. Deze
teams gaan langs op de locaties en
vaccineren de bewoners op de
locatie waar ze wonen.

Twee personen aangehouden op verdenking van
datadiefstal uit GGD-systeem
Regio – Afgelopen weekend zijn
twee medewerkers van het landelijke
coronatest afsprakennummer aangehouden op verdenking van datadiefstal.
Zij zouden tegen betaling persoonsgegevens uit de GGD-systemen
hebben aangeboden.

Vooralsnog geen bewijs dat data
GGD Kennemerland is gestolen
Het politieonderzoek naar de toedracht van deze diefstal is nog in
volle gang, waardoor nog niet
bekend is of er ook data van GGD
Kennemerland is gestolen. GGD
Kennemerland nog geen bewijs om

te veronderstellen dat onze gegevens betrokken zijn bij de datadiefstal. Op de website https://ggdghor.
nl/thema/vragen-antwoorden-datadiefstal/ is een uitgebreide Vragenen antwoordenlijst geplaatst voor
inwoners met vragen.
Bron: GGD Kennemerland.

Maria Spijkerbosch vaccineert eerste bewoner. Foto: aangeleverd door Sint Jacob.
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Overgewicht stijgt het hardst bij
tienergroep van 16 tot 20 jaar
Heemstede/Regio – Het percentage
van de Nederlandse bevolking met
overgewicht blijkt het hardst te stijgen in de leeftijdsgroep van 16 tot 20
jaar. Sinds begin jaren tachtig is het
percentage met overgewicht binnen
deze leeftijdsgroep met maar liefst
154 procent toegenomen. Dit blijkt
uit onderzoek van Swiss Point of
Care, dat bevolkingsgegevens analyseerde van het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS).
Opvallend is dat uit de analyse van
gegevens van het CBS blijkt dat de
toename van het percentage van de
bevolking dat met overgewicht
kampt, flink verschilt tussen verschillende leeftijdsgroepen. Bovendien
blijken er binnen de leeftijdsgroepen
soms ook flinke verschillen te zitten
tussen mannen en vrouwen.
Na de leeftijdsgroep van 16 tot 20
jaar, waar het percentage met overgewicht sinds begin jaren tachtig
met 154 procent toenam, bevinden
de sterkste toenames zich onder
twintigers (103 procent) en 12- tot
16-jarigen (94 procent). Bij dertigers
(63 procent), veertigers (44 procent)

Dansdag voor jongens. Foto: aangeleverd door Koninklijk Conservatorium.
Data: Centraal Bureau voor Statistiek. Beeld: aangeleverd door Swisspoint of Care.

en 50-plussers (23 procent) nam het
percentage minder explosief toe.
Alleen in de leeftijdsgroep van 4 tot
12 jaar is het percentage van de
bevolking met overgewicht sinds
begin jaren tachtig gelijk gebleven.
Hoewel vrouwen gemiddeld genomen minder vaak kampen met overgewicht dan mannen, valt wel op dat
het percentage met overgewicht in
de afgelopen decennia in veel leef-

tijdsgroepen sterker is toegenomen
onder de vrouwelijke bevolking.
Vooral onder twintigers is het
percen-tage bij vrouwen (met een
stijging van 171 procent) veel sterker
toegenomen dan bij mannen (64
procent).
De volledige onderzoeksresultaten
zijn te bekijken op:
www.swisspointofcare.com/nl/
onderzoek-overgewicht/.

Sara de Graaf winnaar kleurplaat HBC Gymnastics
Heemstede - Omdat de sporters van
HBC Gymnastics niet meer in de zaal
mochten sporten, werd er door de
leiding voor alle doelgroepen alternatieve activiteiten voor de maand
januari georganiseerd. Voor de jeugd
had Merel Holdorp een kleurplaat
getekend. Zij was dan ook de hoofdjury en heeft alle kleurplaten bekeken en beoordeeld.
Het was een spannende wedstrijd. Er
waren super veel mooie kleurplaten
ingestuurd. De winnaar van de kleurplaten wedstrijd is Sara de Graaf
geworden. Super goed gedaan. Zij
heeft een turnpartijtje gewonnen
samen met haar vriendinnen. Heel
veel plezier met je prijs.
Ook was er een fietspuzzeltocht
waarvan deelnemers hun antwoorden konden inzenden. Verschillende
personen hebben deze tocht zelfs te
voet gedaan. Bijna iedereen had alle
antwoorden goed, dus de winnaar is
diegene die het dichts bij het inschatten van de bonusvraag zat. En dat is
Lia Bergfeld. Zij heeft een personal

Gratis online dansdag voor jongens
Heemstede/Regio – Heb je zin om
na al dat schoolwerk achter je
computer in beweging te komen?
Kom van je stoel tijdens de
Jongensdag. Op zondag 14 februari organiseert het
Koninklijk Conservatorium een speciale online dansdag voor jongens
van 7 t/m 12 jaar. Danservaring is niet
nodig.
Online dansen en ontmoeten
Tijdens deze dag vol actie, die je
vanuit je eigen woonkamer kunt
meedoen, krijg je les in moderne
dans en krachttraining. Je kunt een
online presentatie bekijken van leerlingen van de Dansvakopleiding van
het conservatorium én je kunt zelf
een korte online presentatie geven.
Ook is er een Q&A waarin je vragen
kunt stellen aan de docent en een
leerling van de Dansvakopleiding en
elkaar kunt ontmoeten.
De gehele dag vindt online plaats,

maar is wel interactief. Samen met
andere jongens zit je in een kleine
online groep, je krijgt dus persoonlijke aandacht en begeleiding van de
docent en kunt ook de andere deelnemers zien. Want dansen doe je
samen. De dag begint om 11.00 uur
en duurt tot ca. 15.00 uur.
Praktische informatie en
aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden aan je
deelname. Wel is het nodig om je aan
te melden. Meld je aan voor de
Jongensdag via aanmeldingJongensdagKC@koncon.nl en vermeld ook je
naam, geboortedatum en in welke
klas je zit. Dit kan t/m 7 februari. Na
aanmelding krijg je een bevestiging
en ontvang je alle informatie en een
link om op 14 februari online mee te
kunnen doen.
Meer informatie:
www.koncon.nl/jongensdag.

De winnende kleurplaat van Sara de Graaf. Foto: aangeleverd door HBC Gymnastics.

training gewonnen door een trainster van HBC Gymnastics. Beide
winnaars zijn op de hoogte gebracht.
In overleg met beide winnaars wordt
een datum en tijdstip gezocht.

Alle andere inzenders krijgen een
attentie op het moment dat de
lessen weer gestart worden.
HBC Gymnastics dankt allen voor alle
inzendingen.

Uniek straatvoetbalevenement bij RCH
Heemstede - Voetbal leer je op
straat. Johan Cruyff wist het als geen
ander. Hij leerde het daar zelf, maar
zijn foundation legt ook vele straatveldjes aan. Om de RCH-jeugd in
deze coronatijd wat te bieden te
hebben, organiseerde de jeugdcommissie een heus onderling straatvoetbaltoernooi afgelopen zaterdag
30 januari. En dat werd een succes.
Het was weliswaar ontzettend koud,
maar dat weerhield menig spelertje
er niet van in korte broek te verschijnen. Ook binnen RCH herken je veel
straatvoetballertjes aan hun spel en
skills. Elke leeftijdsklasse had zijn
eigen toernooitje van een uur en er
waren vier velden uitgezet op de
autovrije parkeerplaats bij RCH. On-

De pop-up pannakooi. Foto: aangeleverd door CityShapers.

Pop-up pannakooi voor de jeugd

Voetballen op straat. Foto: Harry Opheikens.

danks de kou genoten de kinderen
volop en de panna’s vlogen ons om
de koude oren. De start was om half

tien en tegen half drie werden de
laatste doelpunten gemaakt en werd
snel de kachel opgezocht.

Heemstede – Woensdag 3 februari
organiseren CityShapers, SportSupport en de gemeente Heemstede
een sportinstuif voor de jeugd met
onder andere een pop-up pannakooi. Alle basisschoolkinderen van
groep 3 tot en met 8 zijn uitgenodigd
om te komen voetballen in de pannakooi, om te springen op het springkussen of een andere sportieve activiteit te doen.
Van knotshockeyen tot trefballen en
stoepranden: er is voor ieder wat wils
woensdag. Deze sportieve middag
wordt georganiseerd om buiten-

spelen te stimuleren en om mensen
met elkaar in contact te brengen,
juist in de coronatijd.
De komende maanden wordt de
pop-up pannakooi op verschillende
plekken in Heemstede en Haarlem
neergezet. Kinderen kunnen dan
onder begeleiding van vrijwilligers
van CityShapers en buurtsportcoaches van SportSupport een middagje
buitenspelen.
Van 15:00 tot 17:00 uur. Locatie:
Sportpark Groenendaal, ingang RCH
voetbal.
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Een mooi gedicht voor je Valentijn:
doe mee met onze Poëziewedstrijd!
Heemstede - Het nog steeds tijd
voor romantiek en poëzie: 14 februari
is Valentijnsdag, het moment om je
liefde en genegenheid voor iemand
anoniem of bewust kenbaar te
maken in de vorm van een liefdesgedicht. In samenwerking met patissier
Tummers Passionelle en Boekhandel
Blokker, organiseert de Heemsteder
daarom een gedichtenwedstrijd.
Breng jouw liefde voor iemand dichterlijk onder woorden en stuur je
gedicht (maximaal 200 woorden),
voorzien van je naam, e-mailadres en
telefoonnummer naar redactie@
heemsteder.nl. Je kunt nog steeds
insturen tot uiterlijk maandag 8
februari 17 uur. De mooiste
gedichten krijgen een plaatsje in de
Heemsteder. Tummers Passionelle en
Boekhandel Blokker stellen allebei
een leuke prijs beschikbaar voor de

ACHTER HET FORNUIS
Spinazie met pijnboompitten en rozijnen
Dat de Italiaanse keuken veelzijdig is
en crux van deze keuken zit in de
eenvoud en juiste balans van ingredienten en bereiding, bewijst dit recept
’Spinaci alla genovese’, oftewel
spinazie op wijze uit Genua. De Ligurische keuken wordt in haar thuisland
Italië bejubeld om haar diversiteit en
raffinement.

mooiste twee gedichten. Over de
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De redactie ontving al veel odes aan
de liefde. Hierbij een greep uit de
selectie.

Liefde
Hij zei steeds dat ik de ware was,
maar al wat mij rest is zijn sigarenas.
Addie Leupen

Vorstwind
Tweegestalten
Kromgebogen
Schovenover het pad
Datbemodderd was

Een roze roos in haar volle pracht
Stralend van schoonheid en van kracht
Schrikt op als een storm haar bloei verstoord
Haar kleur verbleekt...haar blad verdort
En als zij tegen de grond wordt gesmakt
Kijk ik hulpeloos toe hoe zij is geknakt
...de storm is gaan liggen en de rust keert weer
Maar van binnen gaat het nog flink tekeer
Ik koester mijn roos en probeer haar op te binden
Maar zij heeft tijd nodig om haar kracht te hervinden
Toch komt er een moment, dan richt zij zich op
En begroet ik blij haar nieuwe knop...
En steun haar als zij aarzelend en broos
Opnieuw opbloeit tot een prachtige roos
Ciska

Geef
mij
ij
tijd.

Zijgingen moeizaam verder
Tegende vorstwind in
Hungelaat met ruwe trekken
Desporen van hun leven

Bereiding:
Laat de rozijnen 10 minuutjes wellen in water.
Was de spinazie en kook deze in een pan met water. Knijp de spinazie
halverwege het koken uit en doe die in een pan, waar de boter al is
gesmolten. Roer de rozijnen hier doorheen, de pijnboompitten en wat
zeezout en bak dit alles heel kort even mee (de pijnboompitten mogen
niet donker worden, anders worden ze bitter). Serveren als bijgerecht bij
vlees of als eenpansgerecht, eventueel met brood, besmeerd met roomboter uit de oven of een foccacia (dit recept binnenkort ook in de
Heemsteder).
Wijnsuggestie:
Wij schonken een rode Sangiovese Rubicone in. De fruittonen en aroma’s
van deze vriendelijke wijn vullen de rozijnen en pijnboompittensmaak
van het gerecht ‘ottimo’ aan, zonder ergens te zwaar te worden. In het
geheel een liederlijke compositie die de tong streelt. Vraag uw wijnhandelaar of slijter. Buon appetito!

Dewangen zachtjes tegen elkaar
Uithun ogen sprak geluk
Tweegestalten, een gedachte
We zijn SAMEN
Johanna

De rekening
Jouw hart sloeg op hol
voor die vreselijke snol
“Twee voor de prijs van een”
Dat dacht jij toch meteen?
Vreemdgaan was jou niet vreemd
zij had je gelijk geclaimd
“Een mooie aanbieding”,
zo heb je vast gedacht
Terwijl ik thuis al dagen op je wacht
Na jouw overspelperikel
ben jij voor mij nu het kortingsartikel
Achteraf toch geen aanbieding
zo’n dubbele relatie
je betaalt me nu een dubbele
alimentatie

Pien

Ga naar
kwf.nl/doneer

Benodigdheden (voor 4 personen):
1 kilo verse spinazie
50 gram rozijnen
50 gram roomboter
Wat zeezout
50 gram pijnboompitten

Plotshielden ze stil
Rechttenhun oude rug

Mag ik even met je afrekenen?

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.

achter het fornuis

Liefde voor het leven
De zon met zijn stralende
liefdevolle kracht
geeft alles wat leeft
schoonheid en pracht
iedere dag laat hij
zijn licht weer schijnen
zodat de donkerte
kan verdwijnen
die kern waarop
hij bouwt,
zit ook in ons verborgen
zoals in de zee het zout.
Ada Lodder

Romantisch eten aan de Ligurische kust, hier in de Cinqueterre. Foto: Bart Jonker.

Ook 2021 lastig jaar voor
starters op woningmarkt
Heemstede/Regio – Jonge huizenkopers tot 35 gaan het dit jaar niet
gemakkelijker krijgen bij het kopen
van een eerste woning, zo verwacht
De Hypotheker. Hoewel zij over heel
2020 een recordstijging van ruim 25
procent aan hypotheekaanvragen
voor de aankoop van een woning
binnen deze groep huizenkopers
noteerde, blijft de markt in 2021
onder grote druk staan. De aanhoudende lage rente, toenemende concurrentie en een structureel tekort
aan nieuwe woningen worden beschouwd als belangrijkste oorzaken.
Een daling van de huizenprijzen is
daarom niet realistisch. De kans is
juist groot dat de huizenprijzen dit
jaar nog verder gaan stijgen. De
Hypotheker blijft benadrukken dat
de positie van de starter verbeterd
moet worden. Hoewel starters op de
woningmarkt het al tijden moeilijk
hebben, leek het er vorig jaar op dat
er meer ruimte zou ontstaan in 2021.
Een verwachting die vooral werd
ingegeven door nieuwe maatregelen
die per 1 januari van kracht zijn, zoals
het afschaffen van de overdrachtsbelasting bij starters onder de 35 jaar

en het wijzigen van de wegingsfactor
van de studielening. Die weegt nu
minder zwaar mee bij het vaststellen
van het maximale leenbedrag. Ook
steeg het woningaanbod in 2020
licht.
Over heel 2020 steeg het aantal
hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning van jonge
huizenkopers tot 35 jaar met 25 procent. Tegelijkertijd waren er minder
expats, waardoor het woningaanbod
licht steeg. Met name jonge huizenkopers hebben hiervan gebruikgemaakt. Per saldo nam de concurrentie niet af en er wordt mede daardoor
verwacht dat dit jaar huizenprijzen
verder zullen gaan stijgen.
Ook het aantal verstrekte Starterleningen steeg in 2020 licht met 4
procent. Hoewel januari 2021 nog
niet voorbij is er al een explosieve
stijging van 156 procent in het aantal
verstrekte Startersleningen in vergelijking met de hele maand januari in
2020. Hieruit blijkt dat starters ieder
extra steuntje in de rug vanuit de
gemeente en het Rijk aangrijpen.
Bron: De Hypotheker

BESTEL NU ONZE

ONZE VISSPECIAALZAAK 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!

VAN 7.00 TOT 20.00 UUR

Halkade 27, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796
www.waasdorp.nl

KABELJAUW

Nu winterkabeljauw: SKREI
Filet op de
huid, kilo

24,50

VIS VAN
DE MAAND NU MET GRATIS BLAUWE KOOKBOEKJE

VALENTIJN LOVEBOX

VERKRIJGBAAR
VANAF 12-2
12 OESTERS, OESTERMES, LIMOEN, VINAIGRETTE, TAPASTRIO, FLES
CAVA EN VALENTIJNCHOCOLADE

Pasmatch Personeelsdiensten is een bemiddelingsbedrijf voor
werkzoekenden en werkgevers met vacatures. Wij bemiddelen diverse
doelgroepen die onder de Participatiewet vallen.

VACATURE

44,95

SMULLEN VAN ONZE

FRUIT DE MER PLATEAU

ARBEIDSCOACH
(36-40 uur/week)

2 persoons 38,50

MAND 12 STUKS TOPOESTERS
NOORDZEE Vanaf 14,50

SCHELVISFILET

op de huid,
kilo17,50
Gra
gefileetis
rd!

SPARTELVERSE

RODE ZALM
Per kilo

10,50
OVERHEERLIJKE

ECHTE CRAB

SALADE, 100 GRAM 2,75

VOOR UW GELIEFDE

GEKOOKTE KREEFT
Ovenklaar 24,50

SASHIMI KWALITEIT

TONIJN, ZALM, COQUILLES, HAMACHI, ZEEBAARS, DORADE, HEILBOT, MAKREEL, INKTVIS

VALENTIJN

RIJK GEVULDE
ZALMSALADE

ECHTE KRABSOEP 11,50
Al vanaf 37,50
HOLLANDSE GARNALEN
Online bestellen en thuisbezorgd
KROKET Per stuk 2,75
4 stuks

10,00

PMS 2935 (blauw)/PMS 430 (grijs)

visboxen, visschotels, oesters en kreeft

Iedereen
de juiste
werkplek!
Je vindt de vacature op www.pasmatch.nl/nieuws/vacature-arbeidscoach.
Meer informatie over het bedrijf vind je op www.pasmatch.nl, www.linkedin.com/company/pasmatch/
en www.facebook.com/pasmatch. Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 19 februari 2021.

Vorig jaar 20 procent minder nieuwe
personenauto’s geregistreerd
Heemstede/Regio - In 2020 werden
356.051 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat zijn er ruim 90.000
- oftewel 20 procent - minder dan in
2019, zo blijkt uit de officiële cijfers
van BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC.
Door de economische gevolgen van
de coronacrisis bleef het aantal
nieuwe auto’s fors achter op het
voorgaande jaar. Elektrische auto’s
vormden afgelopen jaar bijna een
vijfde van de totale markt.

Volkswagen bleef net als voorgaande
jaren qua merk met een aandeel van
ruim 12,5 procent het populairst.

Het aantal geregistreerde nieuwe
personenauto’s bereikte in december
2020 een niveau van 42.829 en dat
was een kleine 3 procent meer dan in
dezelfde maand in 2019. De exacte
cijfers per brandstofsoort c.q. aandrijving zijn nog niet bekend, maar vooralsnog blijkt ongeveer twee derde
van de registraties vorige maand een
elektrische auto te betreffen. Over
heel het kalenderjaar ging het met
zo’n 70.000 voertuigen om bijna 20
procent marktaandeel voor elektrische auto’s; in 2019 waren dat er
61.500 met een aandeel van 14
procent.

Deze voertuigen blijven voor zakelijke rijders fiscaal aantrekkelijker ten
opzichte van brandstofauto’s, het
aanbod neemt verder toe en de ‘EV’
komt financieel ook steeds meer
binnen bereik van de particulier, al
dan niet middels privélease. Voor
zakelijke automobilisten wordt elektrisch rijden steeds meer de
standaard.

De meest geregistreerde modellen
afgelopen jaar waren dan ook vrijwel
allemaal elektrisch aangedreven en
voor het eerst prijkt het ZuidKoreaanse KIA met de Niro als populairste model aan kop in Nederland.

EV blijft aantrekkelijk
Voor 2021 verwachten RAI Vereniging en BOVAG met 400.000
eenheden ten opzichte van het afgelopen coronajaar enig herstel op de
binnenlandse automarkt. Ook dan zal
zeker een vijfde van de registraties
een volledig elektrisch aangedreven
auto betreffen, zo is de verwachting.

Fiscale wijzigingen
Omdat de fiscale bijtelling voor het
privégebruik door zakelijke rijders
per 1 januari 2021 is verhoogd naar
12 procent over de eerste 40.000
euro van de consumentenprijs voor
een elektrische personenauto (in
plaats van 8 procent over de eerste
45.000 euro in 2019), werden er
vooral in december grote aantallen
elektrische auto’s geregistreerd. Ook
een jaar eerder was zo’n effect te

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

zien; destijds bedroeg de bijtelling
nog 4 procent over de eerste 50.000
euro. Vanaf de datum van eerste
registratie kan er maximaal vijf jaar
gebruik worden gemaakt van de lage
bijtelling.
Over het eventuele meerdere boven
de grens in de consumentenprijs is
22 procent bijtelling verschuldigd,
hetzelfde tarief als op de gehele
consumentenprijs van zakelijke
auto’s op traditionele brandstoffen
van toepassing is.
De meest geregistreerde modellen
in 2020 waren:
1. KIA Niro met 11.880 exemplaren
en 3,3 procent marktaandeel
2. Volkswagen ID.3 (10.954 /
3,1 procent)
3. Hyundai Kona (10.823 /
3,0 procent)
4. Volkswagen Polo (8.975 /
2,5 procent)
5. Volvo XC40 (8.477 / 2,4 procent)
De meest geregistreerde merken
in 2020 waren:
1. Volkswagen met 44.670 exemplaren en 12,5 procent marktaandeel
2. KIA (26.777 / 7,5 procent)
3. Peugeot (23.938 / 6,7 procent)
4. Toyota (22.852 / 6,4 procent)
5. Opel (20.377 / 5,7 procent)
Bron: BOVAG.

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Studio Floralis: de professionele opnamestudio
voor livestreams en on demand producties
Lisse - Studio Floralis is een professionele livestream studio in het
hartje van de Bollenstreek. Uniek in
de regio. De prachtige platte-vloer
theaterzaal van Floralis is omgebouwd tot com-plete televisiestudio
met state-of-the-art techniek. De
studio bestaat uit drie onderdelen,
een talkshow, presentatie en live
entertainmentsetting, die gelijktijdig
gebruikt kunnen worden in de liveshow voor optimale interactie.
Studio Floralis is uniek door de
prachtige ruimte die gebruikt wordt
en doordat de studio wordt gerund
door ervaren event-professionals
met ruim 15 jaar ervaring in de liveentertainment- en televisiebranche.
Studio Floralis vertaalt uw verhaal
zodat het echt aankomt bij de kijker.
Met een persoonlijke touch maken

deze studio elke uitzending bijzonder.
Uw productie is bij Studio Floralis in
vertrouwde en goede handen. Wilt u

meer informatie? Mail dan naar
Studio Floralis: info@studiofloralis.nl
of bel naar 0252-865091. Meer informatie op: www.studiofloralis.nl.

Jachtstoof met rode kool en hete bliksem. Foto: aangeleverd door Uitgekookt.

Luxe maaltijden voor iedereen
bereikbaar via Uitgekookt
Opnamen in Studio Floralis. Foto’s: aangeleverd door Studio Floralis.

KEN UW BOS

Grootgrondbezitter
Door Ems Post
Komend vanaf de
Herenweg is de inrit
naar Wandelbos
Groenendaal tussen
de beide kolossale
witte zuilen altijd een
genot. Je waant je
even grootgrondbezitter. Gewoon
binnengaan alsof je
er woont. Met het bijbehorende portiershuis aan je
linkerhand, ook al zoiets koninklijks. Je mag wel even
gedagknikken, maar dat heeft eigenlijk geen zin; er
woont geen portier meer. Wel de boswachter, maar die
is aan het werk.
Tweehonderd jaar oud zijn de zuilen. En het zijn geen
ordinaire zuilen, maar ‘burchten’ trouwens. Zocher Sr.
heeft zich er nog mee bemoeid, met de vijvers, slingerpaadjes, de portierswoning en de burchtzuilen. Twee-

Historische tekening Librariana.

Regio - We zitten meer thuis dan
ooit, missen sociale contacten en
corona ligt op de loer. Het is daarom
extra belangrijk om goed voor jezelf
te zorgen. Zowel lichamelijk als
mentaal. Daarom biedt maaltijdservice Uitgekookt een nostalgische
winterspecial aan voor een klein
prijsje: hete bliksem met wildstoof en
rode kool. Voor iedereen die zichzelf
een verwenmomentje gunt en tegelijkertijd goed en gezond wil eten,
voor een betaalbare prijs.
De filosofie van Uitgekookt is dat
iedereen altijd lekker en gezond
moet kunnen eten, wat de omstandigheden ook zijn. Dus ook als je
thuis zit, de supermarkt wilt mijden
of gewoonweg even niet wilt koken.
Daarom bezorgt Uitgekookt koelverse maaltijden aan huis, boordevol
groenten en zonder onnodige toevoegingen.
Speciaal voor de koude wintermaanden is er nu een aanbieding om toch
een klein beetje verlichting te brengen in deze lastige en mogelijk eenzame tijden. Want iedereen verdient

honderd jaar oud. Even door je oogharen kijken en alle
nieuwere gebouwen wegdenken. Wat blijft er over?
Geen asfalt. Geen auto’s. Wel de woning aan de overkant van de duinmeier, de pachter van het naastgelegen duin, nu het feestelijke pannenkoekenhuis De
Konijnenberg. Verder alleen duinlandschap. Zelfs
Leyduin kon je niet zien, want dat stond pas honderd
jaar later op die plaats.
Ach, wat heerlijk toch dat de gemeente de ingeving
kreeg om Groenendaal voor ons, eenvoudige stervelingen, aan te schaffen. Zodat wij nu kunnen doen alsof
het ‘ons’ landgoed is en we kunnen binnengaan door
het prachtige toegangshek.*) Voor een stevige wandeling of een uurtje met de hond. En dan weer opgefrist
naar huis. Trots op ons mooie landgoedbos.
Toch de gemeente eens vragen of ze die ontsierende
verkeersborden niet een metertje naar achteren het bos in
kunnen plaatsen.

*)

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

het in deze tijd namelijk om te genieten van een echte lekkernij.
Het gaat om een typisch winters
gerecht op luxe wijze, met zorg ontwikkelt door de chef-kok van Uitgekookt: stamppot hete bliksem met
frisse appeltjes, lichtzoete rode kool
en een kruidige wildstoof van hert.
“Gezonde comfort food: eten waar je
blij van wordt met dat nostalgische
gevoel. Een gerecht zoals oma hem
zou maken, maar nu gratis en gekoeld bij je thuisbezorgd. Heerlijk om
thuis bij de kachel van te genieten en
je betaalt er maar €5,- voor, in combinatie met vier andere gerechten.
Het is altijd, maar juist in deze tijd,
belangrijk om gezond en gevarieerd
te eten. Bij Uitgekookt staan daarom
alleen gezonde maaltijden op het
menu. Alle maaltijden worden met
zorg samengesteld door chefs en
diëtisten en bevatten minimaal 200
gram verse groenten.
Gun uzelf ook wat lekkers, bestel via
uitgekookt.nl of bel 085 – 04 06 065.

LEZERSPOST
Wie is er aansprakelijk?
Na de laatste storm enkele weken geleden, laten de elzenbomen bij het
gebouw Westerduin alle gele ‘wormpjes’ vallen. Inmiddels is dat een
bruine brei, die het voor de veelal oudere bewoners van dit gebouw zéér
gevaarlijk maken. Onze huismeester is na enkele weken bereid dat aan te
vegen. Na mijn meerdere telefoontjes naar Meerlanden is vrijdag 29
januari een veegwagen geweest die langs de stoepranden heeft geveegd. Naar mijn idee zal ook de bladblazer tussen de auto’s moeten
blazen. Ik heb begrepen van de telefoniste van Meerlanden dat zij onze
entree niet schoonmaken omdat dat ‘eigen terrein’ is. Logisch. Maar ook
het trottoir ligt vol met wat inmiddels een bruine smurrie is. Mijn vraag is:
wie kan ik aansprakelijk stellen als ik kom te vallen en mijn heup breek?
G.N. de Jongh, Heemstede
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Verras je Valentijn met de
heerlijke Sanz Mysterybox
Heemstede – “Ik vind je lief.” Verras
de liefde van je leven daarom met
een heerlijk diner thuis.
Bestel alvast een 4,5 of 6 gangen
Sanz Mysterybox voor Valentijnsdag
bij brasserie Sanz.
Bestel op tijd, Sanz neemt maar een
beperkt aantal bestellingen aan.

soep, tussengerecht, hoofdgerecht,
zoet pre-dessert, dessert).
Voor €7,50 p.p. kun je een kaasplankje bij bestellen, het is ook
mogelijk om bij het 6 gangen menu
je zoete pre-dessert in te ruilen voor
een kaasplankje, vermeld dit bij je
aanvraag.
Om te bestellen stuur je een mail
naar: sanzmysterybox@outlook.com.
Kijk op www.sanz.nl/ welke gegevens
je in je mail dient te vermelden.
Sanz kan maar een beperkt aantal
bestellingen aannemen voor Valentijnsdag. Dus wees er op tijd bij om
teleurstelling te voorkomen.

Je kunt kiezen uit een 4,5 of 6 gangen Valentijnsmenu:
• 4 gangen €25,00 (voorgerecht,
soep, hoofdgerecht, dessert)
• 5 gangen €32,50 (voorgerecht,
soep, tussengerecht, hoofdgerecht,
dessert)
• 6 gangen €40,00 (voorgerecht,

FOTOMOMENT

Online Open Avond. Foto: aangeleverd door Hogeschool Inholland.

Trotse winnaar van onze vorige puzzel

Online open avond bij Inholland Haarlem
Haarlem - Op woensdag 10 februari
organiseert Hogeschool Inholland
Haarlem van 17.00-20.00 uur een
Online Open Avond. Met live-opleidingspresentaties, online workshops
en talkshows, de mogelijkheid om
live in gesprek te gaan met studenten en docenten en online hulp van
studiekeuzeadviseurs. Zo kunnen
studiekiezers zich online, en vanaf elk
device, oriënteren op diverse hboopleidingen.
Voorafgaand aan de online open
avond kunnen studiekiezers zich

alvast oriënteren via de site www.
inholland.nl/opendag/altijd-online/.
Met de stappen TEST, ONTDEK en
KIES komen zij erachter waar hun
interesses en vaardigheden liggen en
welke opleidingen daar het beste bij
passen. Zo kan iedereen 24/7 de
Inholland-opleidingen ontdekken.
Naast de online open avond biedt
Inholland Haarlem studiekiezers de
mogelijkheid om online te komen
proefstuderen. Het programma van
Online Proefstuderen verschilt per
opleiding. Zo kun je bijvoorbeeld een

Op de foto de trotse winnaar van onze vorige puzzel, de heer Wytze
Meerstra, die zijn prijs ontving uit handen van supermarktmanager
Dennis Disveld.

online college volgen, aan de slag
gaan met een casus, een workshop
bijwonen en online meelopen met
studenten. Docenten en studenten
staan online klaar en beantwoorden
alle vragen. Meer informatie: www.
inholland.nl/proefstuderen
Aanmelden
Aanmelden voor de online open
avond op 10 februari kan via:
www.inholland.nl/opendag.
Na aanmelding ontvang je per mail
meer informatie over de online live
sessies om je goed op weg te helpen
bij je studiekeuze.

Adriaan Pauw, de trotse Heer van Heemstede in Museum Haarlem
Haarlem - In 1620 wordt de schatrijke Amsterdamse koopman Adriaan
Pauw Heer van Heemstede. Naast
koopman is hij ook doctor in de rechten, bewindvoerder van de VOC, raadpensionaris van Holland en WestFriesland en leider van de vredeson-

derhandelingen in Münster. Museum
Haarlem wijdt een kleine expositie
aan deze vermogende man. Met onder andere bijzondere tekeningen
van de Haarlemse kunstenaar Jan
Martszen de Jonge van het bezoek
van koningin Henriëtta Maria en

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. hakwerktuig; 2. Nederlandse spoorwegen (afk.); 3.
mannelijk beroep; 4. grote (gevulde) zak van grof linnen; 5. verleidelijke blik op iemand werpen; 6. direct (rechtstreeks) op televisie;
7. voetbalterm; 8. rijstbrandewijn; 9. kledingstuk; 10. kosten koper
(afk.); 11. strooifolder; 16. droog (van wijn); 18. kippenloop; 20. vertragingstoestel; 21. afgemat; 23. warme drank; 25. frisjes; 26. venster; 27. paarsachtige kleur; 29. hoog bouwwerk; 32. neuroloog; 34.
scheepsvloer; 36. op huur lijkende overeenkomst van agrarische
grond; 37. heidemeertje; 39. plaats in Japan; 40. marterachtig roofdier; 42. algemene fijne gewaarwording; 43. land (staat); 45. meisjesnaam; 46. snijwerktuig; 51. Europa (afk.); 53. vleesnat; 54.
industriële inrichting (werkplaats); 55. scheepslading; 56. tegen elk
aannemelijk bod (afk.); 57. gecastreerd paard; 59. Noord Atlantische Verdragsorganisatie (afk.); 60. onzin (wartaal); 62. vissersboot; 63. schuiftrap; 66. binnenvaartuig; 67. deel van zitvlak; 69.
vragend voornaamwoord; 71. een zekere; 73. Europese voetbalbond (afk.); 74. melkklier; 75. gewicht; 78. plotselinge regenval; 80.
boerderijdier; 82. meervoud (afk.); 85. waarnemer (afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. nationale sport in Amerika; 7. scheldnaam voor een
Hollander; 12. seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 13. het is
in orde; 14. dameskledingstuk; 15. United States (afk.); 17. boterton; 19. restje opgewarmd eten; 21. lengtemaat (afk.); 22. geldende
rechtsvoorschriften; 24. smuller (fijnproever); 27. eer (roem); 28.
authentiek; 30. nieuw (in samenstelling); 31. vochtmaat van vier
ankers wijn; 32. het niet-stoffelijke gedeelte van waaruit de mens
leeft; 33. explosieven opruimingsdienst (afk.); 35. koninkrijk in de
Himalaya; 37. schil (pel); 38. scherp kijken; 41. jong dier; 42.
beschamend; 44. eikenschorsschiller; 46. spijskaart; 47. opstappen; 48. aanleggen met een geweer (mikken); 49. elektrische eenheid van vermogen; 50. Griekse schapenkaas; 52. plantaardige olie
(cultuurgewas); 54. mannelijk lid; 56. voorzetsel; 58. tak van sport;
61. bloeiwijze; 62. besef (notie); 64. uitroep van schildwacht; 65.
deel van boom; 67. reuzenslang; 68. in andere woorden (afk.); 70.
voornaam schaatser Kramer; 72. knaagdier; 73. hevig enthousiast;
76. gewicht; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. vuilstortplaats; 79.
jongensnaam; 81. rivier in Friesland; 82. schimmelachtige reuk; 83.
persoon van adel; 84. algemene ouderdomswet (afk.); 86. kuit van
de steur; 87. eetbaar knoldragend gewas.

2

prins Willem II aan het Huis te Heemstede op 8 september 1642. Nooit
eerder waren deze werken voor het
publiek te zien. Nu bij Museum Haarlem, zodra het museum weer open
mag. Meer info: https://museumhaarlem.nl/project/adriaan_pauw/.
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De winnaar ontvangt bericht
via de e-mail waarmee de
gewonnen boodschappentas
afgehaald kan worden in de
AH-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd. Succes!
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68
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77
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67

72

53
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Deze puzzel wordt u aangeboden door Albert Heijn aan
de Blekersvaartweg 57 in Heemstede. Lekker puzzelen voor
een heerlijke prijs: een goedgevulde AH-tas vol biologische
artikelen!
Mail uw oplossing uiterlijk maandag 9 februari 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl, onder
vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres.
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Ook Haemstede Barger Mavo
maakt werk van duurzaamheid

Subsidie voor verkeersveilige uitwegen

Op provinciale 80km/u-wegen zijn
veel in- en uitritten, zogenaamde
uitwegen, aanwezig voor de bereikbaarheid van een erf, agrarisch per-

ceel, een bedrijf of instelling. Deze
uitwegen zorgen voor risicovolle
situaties, omdat afslaand verkeer hier
moet afremmen of het tegengesteld
verkeer moet kruisen en grote landbouwvoertuigen of vrachtwagens
lastig bij uitwegen kunnen in- of
uitdraaien. De provincie wil het
aantal uitwegen daarom verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door
verplaatsing van de uitweg naar een
andere openbare weg langs het
perceel, waar minder hard gereden
wordt. Ook het samenvoegen van
meerdere uitwegen, vermindert het
totaal aantal. Tot slot helpt een
uniforme uitvoering van de uitweg
de herkenbaarheid voor andere
weggebruikers te vergroten.
Vanaf 1 februari stelt de provincie
Noord-Holland subsidie beschikbaar

voor aanpassingen aan uitwegen.
Perceeleigenaren en -pachters kunnen in aanmerking komen voor de
nieuwe subsidieregeling Verkeersveilige Uitwegen. De provincie subsidieert minimaal € 5.000 en maximaal
€100.000 per aanvraag. De aanvrager
moet minimaal 10% van de totale
kosten zelf financieren. De werkzaamheden, waaronder het aanvragen van de benodigde vergunningen, het maken van een ontwerp en
de uiteindelijke uitvoering kunnen
wel in zijn geheel overgelaten worden aan bijvoorbeeld een aannemer.
Het subsidiebudget is over twee jaar
verdeeld. Tot oktober 2021 is er
€700.000 beschikbaar.
Meer informatie over de subsidie is te
vinden op de website: www.noordholland.nl/verkeerssubsidies.

Provincie NH doet onderzoek naar de behoefte
aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties
Heemstede/Regio - De provincie
Noord-Holland heeft een onderzoek
laten doen naar de behoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties
in de regio West-Friesland, Kop van
Noord-Holland en Regio Alkmaar. De
gemeenten gebruiken de uitkomsten
als basis voor het actualiseren van de
regionale afspraken over de ontwikkeling van werklocaties. De provincie
streeft naar evenwicht tussen vraag
en aanbod van bedrijventerreinen en
kantorenlocaties (werklocaties). Als
er een tekort is aan locaties dan hebben ondernemers onvoldoende
ruimte om zich te ontwikkelen. Een
overschot kan juist leiden tot leegstand en kwalitatieve achteruitgang
van bestaande werklocaties.
Regionale afspraken
Gemeenten moeten aan kunnen tonen waarom een uitbreiding van bedrijventerreinen of kantorenlocaties
nodig is. De provinciale behoefteraming is de basis voor deze afspraken
en de onderbouwing van de vraag
naar de nieuwe locatie. De afspraken
die de drie regio’s in Noord-HollandNoord de afgelopen jaren hebben
gemaakt zijn gebaseerd op de
raming uit 2013, daarom was een
actuele behoefteraming nodig.

Resultaten
Voor de periode 2020-2030 wordt nu
een uitbreidingsvraag in NoordHolland-Noord voorzien van 81 tot
163 hectare (dit is 5 à 10% groei),
waarbij de uitbreidingsvraag vrij
gelijkmatig verdeeld lijkt te zijn over
de drie regio’s. Voorlopig is er voldoende aanbod van bedrijventerreinen.
Wanneer bedrijventerreinen getransformeerd worden naar woongebieden of gebruikt worden voor andere
functies, dan ontstaat er extra vraag
en kan het in de toekomst nodig zijn
om nieuwe bedrijventerreinen te
ontwikkelen.
Het verwachte gebruik van kantoorruimte in 2030 ligt tussen de 205.000
en 227.000 m² (tussen -8% en +2%).
Zowel in het hoge als het lage economische scenario is er meer dan voldoende kantooraanbod. Nieuw aanbod is alleen kansrijk op aantrekkelijke locaties met goede OV-bereikbaarheid. De meeste uitbreidingsvraag wordt verwacht van bedrijven
in de industrie, logistiek en groothandel. Voor MKB- bedrijven is de
komende jaren voldoende kwalitatief
geschikte ruimte te vinden. Voor
grotere uitzonderlijke ruimtevragers
(grotere kavels, hogere bouwhoogte,

IRIS telt zeven scholen en ruim 7.400
leerlingen. De scholen zijn te vinden
in Haarlem (Eerste Christelijk Lyceum
en International School Haarlem),
Heemstede (Haemstede Barger Mavo
HBM), Hoofddorp (KSH en Kaj Munk
College), Nieuw-Vennep (Herbert
Vissers College) en Uithoorn (Vakcollege Thamen).

Zo zijn er inmiddels tal van energiebesparende maatregelen genomen,
zoals de overstap op 100 % duurzame energie, de installatie van
zonnepanelen, LED verlichting en
gescheiden afvalverzameling.
Op 1 januari jl. zijn de groencertificaten, Garanties van Oorsprong,
toegekend.

Op 1 januari 2021 zijn aan de IRIS
scholen de zogenaamde Garanties
van Oorsprong uitgereikt. Deze certificaten bewijzen dat de geleverde
energie daadwerkelijk duurzaam is
opgewekt. IRIS maakt voornamelijk
gebruik van Europese windenergie
en zonne-energie afkomstig van de
eigen zonnepanelen.

COLUMNITEITEN

80 km-weg. Foto: aangeleverd door provincie Noord-Holland.

Heemstede/Regio – Om de veiligheid op provinciale 80 km/u-wegen
te vergroten wil de provincie NoordHolland het aantal in- en uitritten op
deze wegen zo veel mogelijk verminderen en de herkenbaarheid vergroten. De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde
aanpassingen aan zijn uitrit. Vaak
zien zij, door de kosten die de aanpassingen met zich meebrengen,
ertegenop om hun uitweg en/of erf
aan te passen. Provincie NoordHolland komt perceeleigenaren in
2021 en 2022 tegemoet met de
subsidieregeling Verkeersveilige
Uitwegen.

Heemstede/Regio – Anno 2021 zijn
het niet alleen kantoren en woningen die verduurzamen. Ook bij
scholen staat het onderwerp hoog
op de agenda. IRIS scholen, waartoe
ook het Haemstede Barger Mavo
(HBM) behoort, doen er dan ook alles
aan hun duurzaamheidsambities
waar te maken.

hogere milieu categorieën) is de
vraag onvoorspelbaar. Of regio’s hier
toch flexibel op in willen en kunnen
spelen zal blijken bij de vervolgstappen na de behoefteraming.
Impact coronacrisis
Bij de behoefteraming zijn verschillende ontwikkelingen beschreven
die invloed hebben op de ruimtevraag. Denk aan circulaire economie,
energietransitie en digitalisering. In
de economische scenario’s is het
effect van corona nog niet meegenomen. Het effect hiervan op de
ruimtevraag vanuit verschillende
sectoren is erg onzeker. De verwachting is dat het effect op de ruimtevraag naar bedrijventerreinen pas de
komende jaren zichtbaar wordt.
Sinds de coronacrisis werken mensen
massaal thuis. Wanneer de economie
zich weer herstelt, is de verwachting
dat de behoefte aan kantoren verder
zal afnemen. Thuiswerken gaat immers steeds gemakkelijker.
Kijk voor het volledige rapport op:
www.noord-holland.nl/Actueel/
Archief/2021/Januari_2021/
Onderzoek_naar_behoefte_aan_
bedrijventerreinen_en_kantorenlocaties.

Kinderachtig
Door Bart Jonker
Het schijnt zwaar in de mode te zijn: elkaar onderuithalen in het openbaar en ruziën via sociale media, de krant of andere media. Als redacteur
maak ik dat helaas al te vaak mee. Natuurlijk is dit altijd zo geweest, maar
gevoelsmatig vind ik dit zorgwekkende vormen aannemen. Zo wordt
regelmatig de pers of de sociale media opgezocht om die ander maar die
wraakzuchtige dolk in de rug te steken, doelbewust zwart te maken of
om (persoonlijke) vetes en frustraties uit te vechten. Velen maken zich
hier schuldig aan. BN’ers, politici, burgers, organisaties en bedrijven,
noem het maar: het lijkt wel af en toe of de hele wereld elkaar pootje wil
lichten. En het meest beangstigende vind ik, dat het veelal door de
goegemeente nog als ‘normaal’ ervaren wordt.
Verveling? Macht? Jaloezie? Mediageil? Publiek narcisme? Persoonlijke
belangen en carrière? Ik weet het niet en ik wil het ook niet weten. Professioneel is het allerminst en bovendien is het van zeer bedenkelijk niveau
en kinderachtig gedrag, een volwassene niet waardig. Toch gebeurt het
dagelijks binnen iedere laag van de samenleving. In ieder geval zijn er
voorbeelden te over.
Zo zijn zojuist weer de Amerikaanse verkiezingen geweest. Zoals iedere
keer weer een slecht geënsceneerde soap waarbij standaard in campagnetijd door de strijdende kampen geroerd wordt in de beerput van de
ander, om zelf een wit voetje te halen. In televisieland zien we weer eens
de coaches van de Voice of Holland, waarbij ze elkaar door het slijk van de
modder halen en waar de juryleden meer oog voor zichzelf hebben dan
voor de kandidaten. En het meest schrijnende is dat er kandidaten zijn
die meer talent in hun mars hebben dan de juryleden zelf. Triest: alles om
de kijkcijfers. Goedkoop scoren.
Pesterijen op de werkvloer zijn schering en inslag, als je de krant mag
geloven. Grof gezegd is dit iemand keihard geestelijk mishandelen en
moedwillig beschadigen. Mijns inziens een zwaar vergrijp. Als je de
debatten in de Tweede Kamer en politiek volgt, schijnt besturen kennelijk
ook gelijk te staan aan schoppen en iemand onderuithalen. Een wespennest waar je je aan verschillende stekende angels aardig kunt verwonden.
Velen zijn volleerd timmerman en weten moeiteloos de stoelpoten onder
iemands stoel weg te zagen. Niet echt integer én bovendien erg onprofessioneel naar de achterban toe. En wat schiet je ermee op? Geen ene
moer. Het moge duidelijk zijn dat het vertrouwen terugwinnen van de
burger hierdoor steeds een brug te ver blijft.
Laat ik toch positief en hoopvol eindigen: misschien gaan we het eindelijk
eens leren dat dit niet zo werkt.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Omgeving Bankastraat/Billitonstraat (250 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL
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Heemstede

Chat Veilig Thuis ook
’s avonds bereikbaar

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

Klein Geluk in Heemstede
Met de campagne Klein Geluk gaan wij op zoek
naar datgene wat klein geluk betekent voor
inwoners van Heemstede. We delen bijzondere
verhalen, initiatieven en geluksmomenten in

Ook Thije heeft zijn verhaal met ons gedeeld:
“Door corona zitten we nu allemaal thuis en
kun je niet zoveel leuke dingen doen met
vrienden. En toen zag ik op Instagram opeens
een reclame van een Fortnite-toernooi met
prijzen in mijn regio dus ik heb het direct
mijn duopartner verteld. Het was heel leuk
om hier aan mee te doen want het was in
de vakantie en dan heb je meestal toch niet
zoveel te doen. Al met al vond ik het heel leuk
om hier aan mee te doen want je leert ook nog
nieuwe mensen kennen die dezelfde interesses
hebben als jij.”

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

Lees meer verhalen over klein geluk in
Heemstede op heemstede.nl/kleingeluk.

Enquête
Vergroening
Heemstede

Openingstijden publieksbalie:
Maandag tot en met vrijdag 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

Heeft u ideeën of suggesties
voor gemeente Heemstede over
bijvoorbeeld het ecologisch beheer
van bermen, het verbinden van de
natuurzones of het verhogen van de
biodiversiteit in onze tuinen?

Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
heemstede.nl/nieuwsbrief

Uit adresonderzoek is gebleken dat
onderstaande persoon niet meer woont op
het ingeschreven adres in de Basisregistratie
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben
voor het recht op overheidsvoorzieningen en
-diensten.
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende persoon uit te
schrijven uit ederland:
• er 1 december 2020: Zuiderent, FA B ,
geboren 01-10-1990, Binnenweg 142
Bezwaar maken
Als u het hiermee oneens bent dan kunt
u binnen 6 weken na de dag van de
bekendmaking hiervan bezwaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Ook kunt
u bij spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

coronatijd. Een aantal quotes van inwoners zijn
inmiddels ook op straat te zien. Zoals de quote
van Wil: “Laten we lief zijn voor elkaar in deze
nare tijd.”

Klein geluk van Thije

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Uitschrijvingen
Basisregistratie
personen (BRP)

Vanwege de avondklok is de
chat van Veilig Thuis landelijk
ook ’s avonds bereikbaar.
Slachtoffers, omstanders en
plegers van huiselijk geweld
en kindermishandeling
kunnen tot en met 9 februari
tijdens werkdagen van 09.00 tot 22.00 uur
chatten met een medewerker van Veilig Thuis.
Dat kan ook anoniem. De chat is te vinden via
veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer
0800 2000 voor advies en meldingen is 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Doe mee aan de enquête van
Natuurlijke Zaken, opgesteld
in opdracht van gemeente
Heemstede.
Scan de QR code of ga naar
bit.ly/vergroening-heemstede.

Papiercontainers
sneller vol door meer
karton
Door de lockdown bestellen we steeds
meer online. Het gevolg is een toename
van kartonnen verpakkingen waarmee de
(ondergrondse) containers voor papier en
karton sneller vol zitten. Afvalverwerker
Meerlanden roept inwoners op om
het kartonafval klein te maken of grote
verpakkingen naar de milieustraat te brengen.
Als de container vol is, zet het afval er dan niet
naast, maar bied het later of ergens anders aan.
Meld de volle container via pi@meerlanden.nl
of bel 0297 38 17 17.

Uitbreiding afvalcontainers

In opdracht van de gemeente Heemstede
heeft Meerlanden de capaciteit uitgebreid
met 3 nieuwe ondergrondse perscontainers.
Langs de Blekersvaartweg komt er één voor
papier/karton en bij de Sportparklaan één voor
papier/karton en één voor plastic.

Drukte milieustraat

Ondanks de grote drukte bij de milieustraat
kunt u daar terecht met grote verpakkingen.
We raden u daarom af de milieustraat
op drukke zaterdagen en maandagen te
bezoeken.

Vergaderingen raadscommissies februari
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 9, 10 en 11 februari 2021 in
de Burgerzaal van het raadhuis. Door de
verscherpte 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 februari 2021
•
pening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Wijziging emeenschappelijke regeling
Samenwerking Sociale Zaken (A)
• Hal aarrapportage 2020 Stichting W
Heemstede (C), op verzoek van HBB
•
verzicht structurele subsidies Welzijn 2021
(C), op verzoek van HBB
•
ntwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk

• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
10 februari 2021
•
pening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
•
riteria voor toetsing ambtelijke
samenwerking
• Samenvoeging intergemeentelijke
samenwerking Informatisering en
Automatisering
• eactienota oord Holland Zuid op
de Regionale Energiestrategie (RES)
• nergietransitie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
11 februari 2021
•
pening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners

•
•
•
•
•
•
•

nvoering duurzaam afvalbeleid
2020-2030
erugkoppeling verkeersproef
Burgemeester van Lennepweg-Zuid
en vervolg
Deelname aan verhuisregeling ouder
worden en prettig wonen’
verzicht bouwprojecten
mgevingswet
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
telefoonnummer (023) 548 56 37
of per e-mail: griffie@heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Herenweg 9, diverse
schilderwerkzaamheden bij Huis te Manpad,
wabonummer 776194, ontvangen
20 januari 2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Binnenweg 81, het vervangen van reclame
en plaatsen nieuwe sealbagautomaat,
wabonummer 768080, verzonden
29 januari 2021
• Franz Schubertlaan 15, het uitbreiden
van het woonhuis op de begane grond
en de eerste verdieping, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak
en plaatsen overkapping/carport,
wabonummer 760396, verzonden
28 januari 2021
• Heemsteedse Dreef 142, constructieve
wijzigingen, plaatsen dakkapel op
het achter- en voorgeveldakvlak, een
gevelwijziging en het balkon bij de
woning betrekken, wabonummer 728288,
verzonden 27 januari 2021
• Herenweg 9, diverse
schilderwerkzaamheden bij Huis te Manpad,
wabonummer 776194,
verzonden 27 januari 2021
• Valkenburgerplein 20, het kappen van
1 esdoorn, wabonummer 717257,
verzonden 28 januari 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’.

• Wasserij Annalaan ter hoogte van 75:
een zwarte Burco damesfiets
• Zandvoortselaan ter hoogte van 151:
een zwart damesfiets
• Kerklaan ter hoogte van 41:
een zilver blauwe Reflection damesfiets
• Kerklaan ter hoogte van 39:
een oranje witte Spirit damesfiets
• Kerklaan ter hoogte van 39:
een zwarte Spirit damesfiets

verboden is een voertuig, dat rij technisch in
onvoldoende staat van onderhoud en ook in
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert
op de weg te parkeren.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het

Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 17 februari 2021 de gelegenheid hun fiets
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen
dat de fiets weer in rij technische staat verkeert.

Een recordaantal van 1132 baders en
zwemmers kwam in de problemen
en kon worden geholpen, zo blijkt uit
de jaarcijfers. Daarvan werden 306
mensen uit een levensbedreigende
situatie gered, van overlijden of
ernstig blijvend letsel. Vooral de
sterke stroming in muien zorgde er
afgelopen zomer voor dat veel vaker
recreanten (ver) de zee in werden
gesleurd. Onervarenheid met
zwemmen in de zee, maar ook onbekendheid met muien en hoe te
handelen als je daarmee te maken
krijgt, vormden een groot probleem.
De goed opgeleide vrijwilligers van
de reddingsbrigades maakten overuren om te zorgen voor meer veiligheid in, op en langs het water.

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

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

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

Reddingsbrigade registreert explosieve
stijging hulp aan baders en zwemmers
Regio - Reddingsbrigades kwamen
in 2020 veel vaker in actie voor
baders en zwemmers in problemen
dan in voorgaande jaren. Dit bevestigt Reddingsbrigade Nederland.
Ging het in 2019 om 92 reddingen,
vorig jaar is een recordaantal van 306
(+233 procent) geregistreerd. Ook
het hulpverleningscijfer aangaande
vermissing steeg sterk: in 2020 zijn
door lifeguards 1127 kinderen met
hun ouder(s) of begeleider(s)
herenigd tegen 841 in 2019. Met
9301 hulpverleningsinspanningen
overstijgt voor het derde jaar op rij
het totaal dat van het jaar ervoor.
Voor deze ontwikkelingen is binnen
Reddingsbrigade Nederland nadrukkelijk aandacht in het nieuwe
programma ‘Het strand veilig!’.

een onvoldoende rij technische 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.

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’.

Oproep voor waardepunten ten
behoeve van kankeronderzoek
Heemstede/Regio - Aan alle inwoners van Nederland wordt massaal
gevraagd om hun Douwe Egberts- of
AH Perlawaardepunten in te leveren
bij het Daniel den Hoed Fonds. Met
deze spaarpunten worden gratis
producten verkregen, welke verkocht
zullen worden. De opbrengst van de
verkochte producten komt voor de
volle 100% ten goede aan het Daniel
den Hoed Fonds, waarmee baanbrekend kankeronderzoek in het
Erasmus MC gesteund wordt.

Reddingsbrigade in actie. Foto: Bigstock.

Bent u dus tijdens de coronaperiode
Vermiste kinderen
De stijging van het aantal vermiste
kinderen had nog veel hoger kunnen
uitvallen als er niet via de jaarlijkse
06-polsbandjescampagne preventief
zoveel aandacht op het risico ervan
was gevestigd. In 2020 stelde Reddingsbrigade Nederland bijna
300.000 06-polsbandjes gratis ter
beschikking aan jonge recreanten via
onder meer zo’n 100 posten van
reddingsbrigades.
Zorgen
,,De explosieve toename van hulp
aan baders en zwemmer baart ons
grote zorgen’’, stelt Koen Breedveld,
directeur van Reddingsbrigade
Nederland. ,,Veel Nederlanders
kwamen deze zomer naar de kust,
waaronder ook die weinig ervaring
hebben met zwemmen in zee en die
dus in problemen kwamen. Met de
politieke herkenning en steun bij dit
zorgelijke beeld zijn wij blij. We gaan

voor de aankomende zomer hard
aan de slag met het programma ‘Het
strand veilig!’ om ervoor te zorgen
dat iedereen vooral kan genieten van
het vele water dat Nederland telt.’’
Veiligheid
Het nieuwe programma ‘Het strand
veilig!’ geeft in 2021 en 2022 handen
en voeten aan de vele verbetersuggesties om de veiligheid nog sterker
te borgen. Op basis van drie hoofdlijnen, gericht op de reddingsbrigades, lagere overheden en het
publiek, wordt hieraan vormgegeven. Twee thema’s krijgen in eerste
instantie aandacht: strandvlaggen en
publiekscommunicatie. De betekenis
van de gebruikte strandvlaggen
moet breed bekend zijn en het vlaggenprotocol moet uniform gebruikt
worden. Publiekscommunicatie moet
eraan bijdragen dat baders, zwemmers en andere recreanten beter bereikt worden met actuele informatie.

uw kastjes of laatjes aan het
uitzoeken en heeft u toevallig Douwe
Egberts of A.H. Perla-waardepunten
gevonden en weet u niet wat u er
mee wilt doen, doneer ze dan aan
het Daniel den Hoed Fonds (een van
de elf fondsen van de Erasmus MC
Foundation).
U kunt de waardepunten gratis
opsturen naar het Daniel den Hoed
Fonds, Antwoordnummer 80133GK212, 3080 VB in Rotterdam.
Voor info: tel. nr. 06-41035872 of
010-7034802.

Ontdek jouw talent en motivatie
met Sparkel2Doen
Heemstede/Regio - Bij Sparkel2Doen krijg je de mogelijkheid om je
talenten en motivatie te ontdekken.
Volg gratis workshops op het gebied
van Fotografie, Film, Theater, Creative
Technology of Creative Workshops
met muziek, dans en media. Na het
behalen van de cursus ontvang je
een certificaat. Een mooie aanvulling
voor op je CV.
Meedoen? Doe mee, als je tussen de
14 en 27 jaar oud bent, je je eenzaam
voelt in deze corona pandemie, je
een ziekte of beperking hebt, je je
school niet hebt afgemaakt, je zonder werk zit, je nieuwkomer bent en
je plek nog moet vinden.

Inschrijven kan op via de website
sparkel2doen.nl.
Ook kun je daar meer informatie
vinden over de verschillende gratis
workshops. Als je je inschrijft voor
een cursus, dan neemt de cursusleider contact met je op. Er volgt een
intakegesprek, waarin je meer hoort
over de cursus en met ons kennismaakt. De cursussen starten, als je
meedoet, vanaf 1 april.
Sparkel2Doen is een initiatief van de
Nationale Vereniging ReumaZorg
Nederland binnen de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), dat jou de kans
geeft meer over jezelf te leren en iets
goeds terug te doen voor andere
mensen.

