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FROM GROENENDAAL.

WITH LOVE.

Door Bart Jonker 

Heemstede – In deze barre winterse 
omstandigheden hebben de vogels 
het buiten extra zwaar. Buiten dat de 
temperaturen ver onder het vries-
punt liggen met het gevaar dat hun 
vleugels kunnen bevriezen, is het 
voor vogels met die dikke sneeuw-
lagen en de vorst in de grond lastig 
om voldoende voedsel te vinden. 
Veel van onze vogels zijn daarom 
aangewezen op onze hulp.
U kunt ze helpen door bijvoorbeeld 

vetbolletjes of pinda’s in uw tuin te 
hangen. Let wel op dat vogels niet 
verstrikt kunnen raken in de plastic 
netjes. Ook pindakaas vermengd met 
vogelzaad doet het altijd goed en is 
een geliefde en welkome lekkernij, 
vooral voor kool- en pimpelmezen. 

U bewijst onze gevleugelde vrienden 
hiermee een grote dienst. Bovendien 
is het een leuk tafereel om de drukte 
van verschillende soorten vogels in 
uw tuin te aanschouwen. Namens de 
vogels bedankt voor uw hulp!

Laat vogels niet in de kou 
staan en help ze een handje

Een roodborstje doet zich tegoed aan een vetbolletje. Foto: Bart Jonker.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het college liet deze 
week een memorandum uitgaan met 
nogmaals een uitleg over de wijze 
waarop hun beslissing om omge-
keerd afval te gaan in zamelen tot 
stand is gekomen. Het college vol-
doet aan de opdracht die zij in 2016 
unaniem van de raad had meege-
kregen. De opdracht luidde: ‘Kom 
met een oplossing om het grijze afval 
in 2020 terug te dringen naar 100 kg 
en zelfs 30 kg in 2025.” Daartoe deed 
ze onderzoek. Bureaus werden inge-
schakeld, in Merlenhoven werd een 
proef gehouden die volgens veel 
wijkbewoners is geslaagd. 
 
Andere gemeenten werden gepolst, 
de afvalverwerkers, Meerlanden en 
de inwoners. Ondanks dit alles is er 
oppositie ontstaan tegen de nu voor-
gestelde maatregelen. De VVD liet 
online een enquête uitgaan waaraan 
een grote groep inwoners deelnam. 
De uitkomst: 83% van de deelnemers 

wijst het omgekeerd inzamelen af. 
Met deze cijfers moest de politiek 
zich achter de oren gaan krabben. 
Ondanks dat de voltallige gemeente-
raad de VANG (van afval naar grond-
stof ) doelstelling onderschreef, is 
men niet tevreden over de nu geko-
zen oplossing. Het college is het eens 
met het betrekken van de inwoners 
over zaken die hen aangaan. Wel is zij 
van mening dat er aan de opdracht 
uit 2016 en later is voldaan.  
Formeel staat het onderwerp op 
donderdag 11 februari op de agenda 
van de commissie Ruimte. Na infor-
matie te hebben ingewonnen kan 
geconcludeerd worden dat het om- 
gekeerd afval inzamelen voorlopig 
van de baan is. Een meerderheid in 
de commissie en later in de raad, zal 
het nu voorliggende voorstel (omge-
keerd inzamelen) vrijwel zeker af- 
wijzen.  
 
Een grote groep ouderen en jonge-
ren met kleine kinderen zal niet on- 
gelukkig zijn met het besluit de in- 

voering uit te stellen. Het wegbren-
gen van zakken grijs vuil vol luiers 
naar ondergrondse containers von- 
den zij geen fijn vooruitzicht.   
Voor ouderen geldt hetzelfde: het 
zelf wegbrengen van het grijze vuil 
geeft problemen. Het plaatsen van 
ondergrondse containers (wat het 
voorstel is) krijgt de handen niet op 
elkaar. Hoe het verder moet in de 
pogingen het afval terug te dringen, 
zal nog een toer worden. Er zijn ont- 
wikkelingen in de wijze waarop er 
met afval kan worden omgegaan. 
Het statiegeld op blikjes wordt inge-
voerd waardoor het PMD-afval zal 
afnemen. Het na-scheiden in de 
fabriek lukt steeds beter om de nog 
bruikbare stoffen te hergebruiken. 
Fabrikanten van karton en plastic 
worden de duimschroeven aange-
draaid om minder van deze stoffen te 
gebruiken of te vervangen door her-
bruikbaar materiaal. Het laatste 
woord is hierover nog niet gezegd 
maar voorlopig blijft alles bij het 
oude.

Omgekeerd afval inzamelen van de baan?

Winnaar bekend 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Geen sneeuwlawine, 
maar een lawine van kruiswoord-
puzzeloplossingen stroomde bij de 
redactie binnen. De juiste oplossing 
was: ‘Wapen je met vrede’.

Uit de loting van juiste oplossingen is 
Ellen de Weijer de uiteindelijke 
gelukkige winnaar geworden. Zij 
mag de goedgevulde AH-bood-
schappentas vol artikelen afhalen in 
de Albert Heijn-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heemstede en 
is inmiddels geïnformeerd. Van harte 
gefeliciteerd met uw prijs!

 

Omgeving Bankastraat/Billitonstraat (250 kranten) 

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Heemstede – Afgelopen weekend werd ons dorp niet op een beetje sneeuw, maar gelijk op een volle lading sneeuw 
getrakteerd. De straffe oostenwind zorgde voor hoge sneeuwduinen die het verkeer hier en daar aardig ontwrichtte. 
Zelfs de dagbladen werden maandag niet bezorgd vanwege het heftige winterweer en ook de GGD sloot afgelopen 
zondag haar test- en vaccinatielocaties. Maar er was ook veel sneeuwpret. De sneeuw leverde prachtige pittoreske 
plaatjes op en we ontvingen vele fraaie winterkiekjes van onze lezers op de redactie. Enkele plaatsten we in deze krant. 
Kijk elders in deze Heemsteder op onze pagina’s ‘Heemstede wordt Sneeuwstede’.  

Heemstede kleurt in 
volledig winterse sferen

Een witte Molenwerfslaan. Foto: Bart Jonker
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Met een toen- en een nu-foto in 
winterse omstandigheden 
starten we een nieuwe serie over 
de Kerklaan. De toen-foto (1945) 
komt uit het archief van de 
HVHB. 
De Kerklaan loopt van de Raadhuisstraat naar de 
Herenweg en is ooit ontstaan uit twee wegen, namelijk 
de Zandvaarderweg, die liep van de Binnenweg tot de 
Heerenlaan en de Heerenlaan, die liep van de Zand-
vaarderweg tot de Straatweg (huidige Herenweg). 
De Heerenlaan werd in de winter van 1645/1646 aan-
gelegd door de ambachtsheer Adriaan Pauw. Het was 
lang twijfelachtig of het wel een publieke weg was. 
Tegen een vergoeding van fl .50,- per jaar mochten de 
inwoners van deze weg gebruik maken. 
Na de bouw van de kerk in 1879 aan de oostzijde van 
de Herenweg werd de weg herdoopt in Kerklaan. De 
Kerklaan ontleent dus haar huidige naam aan de Sint 
Bavokerk. (Bron: Geschiedenis en verklaring van de 
straatnamen in Heemstede). 
De vaart links op de toen-foto is in de jaren 60 van de 
vorige eeuw gedempt en daarmee verdween ook de 
Boog- of Witte Brug over deze vaart. Ook de houten 
brug op de voorgrond is gesloopt t.b.v. uitbreiding van 
een woonwijk. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 7 februari 2021. 

De huisjes links zien we ook terug op de toen-foto. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van 
de Kerklaan hebben, dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (1)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-
kanaal van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 14 febr. 10u. Leiding: 
Harrie en Elske. Thema: Je bent 
Geliefd. 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 14 februari, 10u. Ds. J. 
Nak. De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerk-
omroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  14 februari: zie Oude 
Kerk Heemstede. Vieringen zijn 
alleen online via www.pkntref-
punt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 11 februari om 9u 
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 14 februari om 10u 
Woord- en Communieviering. 
Voorganger Pastor Ans Dekker.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 10 februari, 10u, Hart 
voor ouderen.
Saturday 13 February , 5 P.M., 
Mass in English, father Tristan 
Perez.
Zondag 14 februari, 10u, Eucha-
ristieviering, Pater Diego 
Phildain.
Zondagavond 14 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.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 14 februari  om 10u.
Ds. G.H. Fredrikze. De diensten 
kunt u volgen via de link www.
kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

GEEN KRANT?
0251-674433

BURGERLIJKE 
STAND

GEBOORTE
24 januari
Leo Huig Abraham Knobbe.

8 januari
Lucian Bervoets.

Zandvoort - Nu het weer wat kouder 
wordt, is het belangrijk om uw hond 
warm te houden en te beschermen 
tegen de kou. Wij hebben deze keer 
een aantal wintertips voor honden-
bezitters. 

Er is er een aantal rassen die niet zo 
goed tegen de kou kunnen, het gaat 
dan vooral over honden met een 
hele korte vacht. In principe vinden 
we dat honden niet aangekleed 
moeten worden, maar als het echt 
heel koud is en u merkt dat uw hond 
er last van heeft, kunt u overwegen 
om een jas aan te schaff en. 
 
Ten tweede is een natte hond in de 
winter een koude hond. Laat uw 
hond niet zwemmen als u een lange 
wandeling gaat maken in de vries-
kou. De hond kan zichzelf dan heel 
moeilijk weer warm krijgen. Natuur-
lijk is lekker in beweging blijven altijd 
goed! 

Een onderkoelde hond herkent u aan 
bleke slijmvliezen, rillen, zwakke 
hartslag en problemen met adem-
halen. Het beste kunt u met uw hond 
dan zo snel mogelijk een warme plek 
op zoeken en het dier lauw water 
laten drinken.  

Het laatste punt wat wij willen aan-
stippen is zoutvergiftiging. Als het 
vriest en het ijzelt dan worden de 
wegen volop gestrooid. Honden 
lopen natuurlijk met hun “blote 
voeten” over de straat en nemen zo 
zout mee. Ze likken hun poten dan 
vaak schoon en krijgen zo te veel 
zout binnen. Dit kan al heel snel tot 
een vergiftiging leiden. Maak dus 
liever na de wandeling de poten met 
lauw water zelf even schoon. 
 
Wij hopen dat iedereen kan genieten 
van een prachtige winter en veel 
fi jne wandelingen gaat maken door 
een schitterend winters landschap!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5,
Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en met
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook
telefonisch bereikbaar.

Wintertips voor uw hond

Honden in de sneeuw. Foto’s: aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

Wij zijn op zoek naar algemene 

BEZORGERS/STERS 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl
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Driehuis - Op zaterdag 13 februari 
gaan de virtuele deuren van het 
Ichthus Lyceum te Driehuis wagen-
wijd open voor alle leerlingen van 
groep 8, hun ouders en alle andere 
belangstellenden. Hoewel het Ich-
thus Lyceum iedereen natuurlijk het 
allerliefst persoonlijk in het moderne, 
lichte gebouw aan de Wolff en Deken- 
laan zou verwelkomen, heeft de 
school een bruisende online Open 
Dag op het programma staan. Dit zal 
een uitstekend alternatief bieden 
voor een fysiek bezoek. De website 
zal op zaterdag 13 februari van 10.00 
tot 12.30 uur volledig in het teken 
staan van de Open Dag. 
Wat is er voor de bezoekers allemaal 
te beleven?

Live vlogs via Instagram en 
YouTube
Een enthousiaste groep leerlingen 
van het Ichthus Lyceum zal live via 
Instagram vlogs verzorgen. Bekijk het 
gebouw door de ogen van een leer-
ling, en laat deze vragen stellen aan 
de docenten of leerlingen die hij of 
zij onderweg tegenkomt! Via 
YouTube zal er een live rondleiding 
door een docent te zien zijn.

Informatiefilmpjes
Welke vakken worden er gegeven in 
de brugklas en wat gebeurt er in de 
lessen? Met welke methode wordt er 
gewerkt en waarom? Wat doet een 
brugklasmentor precies? Wat leer je 
allemaal op het Technasium? Via 
informatieve filmpjes wordt er 
antwoord gegeven op heel veel 
vragen.

Google Meets met docenten, 
mentoren en schoolleiders
Wilt u weten hoe de leerlingen de 
school ervaren, of vraagt u zich af 
hoe een mentor een leerling bege-
leidt? Gedurende de hele Open Dag 
kunt u live in gesprek met docenten, 
mentoren, leerlingen, het zorgteam 
en schoolleiders. Zij kunnen uw 

specifieke vragen beantwoorden.
Voor alle bovenstaande Open Dag-
activiteiten kunt u zaterdag 13 
februari vanaf 10.00 uur terecht op 
de website www.ichthuslyceum.nl. 

Het Ichthus Lyceum is een school 
voor gymnasium, atheneum en havo 
met een erkend Technasium. 

Online Open Dag bij het Ichthus Lyceum

Het moderne, lichte gebouw van het Ichthus Lyceum aan de Wolff en Dekenlaan in 

Driehuis. Foto: aangeleverd

Heemstede – Ruim 30 jaar is Broodje 
Bram een begrip in Heemstede en 
omgeving als het gaat om heerlijk 
belegde broodjes. Maar de broodjes-
zaak aan de Binnenweg biedt veel 
meer. Niet alleen kun je kiezen uit 
verschillende soorten brood en 
beleg, je kunt je maaltijd helemaal 
compleet maken met koude of 
warme dranken, smoothies en 
salades. En wist je dat Broodje Bram 
voor álle maaltijden iets heerlijks op 
je eettafel tovert? Je kunt ontbijt, 
lunch, brunch en avondeten 
bestellen. Er wordt veelal met biolo-
gische producten gewerkt. Neem 
een kijkje op de website voor alle 
keuzes. Helaas is de gezellige en 
smaakvolle zaak nu tijdelijk gesloten, 
maar gelukkig is de bestelservice een 
oplossing. Broodje Bram levert op 
alle dagen in de week, óók op 
zondag. (Bezorgen is altijd in overleg, 
informeer naar de mogelijkheden).
 
Komt dát even goed uit! Zondag 
aanstaande is het 14 februari, Valen-
tijnsdag. Ondanks de coronatijd 
vieren we deze dag! Eigenlijk is een 

zondag de meest geschikte dag om 
Valentijnsdag te vieren. Want op 
zondag heb je de tijd om uitgebreid 
met je lief te ontbijten. Hoe leuk is 
het als je met je liefste samen van 
een zalig ontbijt geniet. Wat een 
verrassing! Voor de langslapers onder 
ons is een brunch een goed idee. 
Broodje Bram levert zowel ontbijt als 
brunch met een rode roos. Een flesje 
prosecco is er eventueel ook bij te 
bestellen. Zo kan jouw Valentijnsdag 
niet meer stuk. Je kunt het ontbijtje 
of brunch ook aan iemand anders 
schenken. Voor die goede vriend(in) 
die het moeilijk heeft of bij je ouders, 
je lieve buren… alles is mogelijk. Een 
Valentijnsontbijt of -brunch is dé 
verrassing om je laten weten dat je 
van iemand houdt. Immers… liefde 
gaat nog altijd door de maag. Bestel 
en haal af.
 
Zie de advertentie elders in deze 
krant voor de ins & outs en de manier 
om te bestellen.
Informatie via telefoonnummer:
023 528 36 10 of e-mail:
info@broodje-bram.nl.

Hartverwarmende actie Broodje 
Bram: trakteer je hartendief

Trakteer je hartendief. Beeld: aangeleverd door Broodje Bram.

Heemstede - Ook al lopen we lekker 
te mopperen over de vele beper-
kingen die de coronamatregelen ons 
hebben opgelegd, het geeft ons ook 
de ruimte na te denken over alles wat 
we tot voor het begin van de wereld-
wijde uitbraak als vanzelfsprekend 
aannamen. 

In de huidige maatschappij, waarin 
perfectie hoog in het vaandel staat, 
moeten we zowel uiterlijk als innerlijk 
topprestaties leveren. Dit is maar 
voor een enkeling weggelegd. De 
grote massa lijdt onder de voortdu-
rende druk.  
Daardoor krijgt iedereen wel eens te 
maken met psychische problemen, 
persoonlijk of in de directe omge-
ving. Net zoals lichamelijke proble-
men horen ze bij het leven. 

Jammer genoeg is er veel schaamte 
bij de mensen die er mee te maken 
krijgen. Ze krijgen een etiket opge-
plakt waar ze niet meer vanaf lijken 
te komen. Daardoor praten ze er niet 
over, raken geïsoleerd en worden 
eenzaam. Het gevoel dat ze niets 
betekenen in deze maatschappij is 
sterk aanwezig.  
De directe omgeving van deze groep 
vindt het vanzelfsprekend om voor 
hun dierbaren te zorgen. Maar door 
de vooroordelen uit onwetendheid, 
het publieke stigma, zwijgen zij er 
over. 

De stichting ‘Ik Zie Je Wel’, zonder 
winstoogmerk, wil proberen deze 

psychisch kwetsbaren zichtbaar te 
maken en hen te laten zien dat ze er 
mogen zijn.  Allemaal zijn we kwets-
baar en van iedereen kunnen we 
leren. 

‘Ik Zie Je Wel’ promoot het versturen 
van kaarten naar iedereen die we een 
complimentje willen geven. Een paar 
woorden op een vrolijke kaart in een 
felgekleurde envelop is al genoeg.  
De kaarten verkopen we via de web-
site www.ikziejewel.nl. Organisaties 
en vrijwilligers kunnen een beroep 
op ons doen om gratis kaarten te 
ontvangen voor goede doelen. 
In een paar maanden tijd hebben we 
al over de duizend kaarten kunnen 

uitdelen en veel mensen blij kunnen 
maken. Dit konden we niet alleen. 
We kregen volop hulp vanuit de ge- 
meente, WIJ Heemstede, Plein1, de 
Rotaryclub Heemstede en vrijwilli- 
gers! 

De stichting wil bereiken dat er in de 
toekomst uit eigen middelen een 
financiële bijdrage geleverd kan 
worden aan de vaardigheden en 
hobby’s van mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid daar waar de 
maatschappij hun talenten nog niet 
ontdekt heeft.

Creëer een wereld voor iedereen: 
www.ikziejewel.nl.

Vrolijk kwetsbare medemens op 
met een kaartje van ‘Ik Zie Je Wel’

Vrolijke kaartjes van ‘Ik Zie Je Wel’. Foto: aangeleverd door ‘Ik Zie Je Wel’.

Haarlem – De politie heeft twee 
verdachten aangehouden op verden-
king van brandstichting bij een 
portiek aan Vlielandhof in Haarlem.
In de nacht van vrijdag 5 februari op 
zaterdag 6 februari bleek in een 
portiek een brandje te zijn aange-
stoken waarbij o.a. twee fietsen vlam 
hadden gevat. De politie is direct 
begonnen met blussen en de brand-
weer heeft alles nageblust en de rook 

uit het trappenhuis verwijderd.
Gecheckt werd of de bewoners geen 
overlast hadden gehad van de rook: 
zij werden door ambulancepersoneel 
nagekeken.
De politie heeft kort hierna twee 
verdachten aangehouden: Haarlem-
mers in de leeftijd van 20 jaar. Beide 
verdachten zijn ingesloten voor 
nader onderzoek.
Bron: Politie.nl.

Politie houdt twee verdachten 
aan voor brandstichting portiek

Foto: Bart Jonker.
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Heemstede - Enno Aerts van de 
Lopers Company by Enno wil alle 
hardlopers graag attenderen op een 
leuk virtueel hardloopevent. Op 12, 
13 of 14 februari kun je individueel of 
met zijn tweeën de NN Valentine’s 
Run hardlopen. Inschrijven voor deze 
run is gratis. 
 
Vorig jaar maart vond het laatste 
grote hardloopevent plaats, de CPC 
loop in Den Haag. Dat is alweer bijna 
een jaar geleden. Toen brak het coro-
navirus uit en werden grote evene-
menten verboden. Enno legt uit: 
“Sindsdien worden er als alternatief 
virtuele hardloopevents georgani-
seerd. Zo kun je als hardloper op een 
veilige manier toch een wedstrijd 
lopen en heb je een doel om naartoe 
te werken.” 
 
Zo worden originele, niet bestaande 
events georganiseerd. Misschien zijn 
deze daarom wel de leukste. Hoe 

werkt dat? Je schrijft je gratis via 
internet in, www.nnrunningday.nl/ 
en je zet een parcours uit van de 
afstand die je gaat lopen. Via een app 
op je telefoon geef je aan op welke 
dag en op welk uur je wilt starten. 
Dezelfde app zet je aan om te starten 
en deze geeft aan wanneer je fini-
shed. Tijdens de loop vertelt de app 
je hoeveel je gelopen hebt, met 
welke snelheid en vertelt leuke 
zaken. Oordoppen zijn niet nodig als 
je het volume van je telefoon hard 
aanzet. 
 
“In eerste instantie trok het idee mij 
niet aan. Maar op 1 januari liep ik via 
NN Running Day de New Year Run 
2021. De loop zelf gaf mij het gevoel 
een echte wedstrijd te lopen en de 
begeleiding via de app was perfect”, 
aldus Enno Aerts.

Doe jij dit weekend mee met dit 
originele sportieve evenement?  

Doe mee met de virtuele
NN Valentine’s Run

Hardlopen in de winter. Foto: Bigstock.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede- De huidige Tweede 
Kamer gaat op 11 februari met reces, 
dat is tevens het startsein om cam-
pagne te voeren voor de verkiezin-
gen. Zoals dat voorheen ging kan dat 
nu niet meer. Bijeenkomsten in zaal-
tjes, menigtes toespreken of debat-
ten met publiek is er niet meer bij. 
Veel zal via de sociale media moeten 
komen waarvoor veel geld is uitge-
trokken. FVD spant de kroon met 
€404.000,- aan Facebook, gevolgd 
door de VVD en D66 met ieder 
€190.000,-. 
 
De VVD staat in de peilingen gemid-
deld op 39 zetels, een winst van zes 
t.o.v. de verkiezingen van 2017. De 
PVV blijft hangen op de huidige 20 
zetels. Ook het CDA groeit niet. Bij de 
PvdA kan Ploumen zich 3 zetels rijker 
rekenen. D66, GroenLinks en de SP 
staan samen op een verlies van 13 
zetels. DENK zakt een zetel, de 
Christen Unie en de Partij voor de 
Dieren boeken een bescheiden 
winst. FVD wint twee zetels t.o.v. de 
verkiezingen van 2017, al is de op- 
mars van deze partij na alle in- en 
externe verwikkelingen gestuit. De 
partij 50+ houdt na de splitsing mis-
schien één zetel over. De overige 

kleine partijen kunnen samen op drie 
a vier zetels rekenen.  
 
Momenteel staan er rond de 750 
kandidaten op de verschillende kies-
lijsten. De Kamer telt maar 150 bank-
jes, dus zullen er velen na 17 maart 
een desillusie rijker zijn. Een aantal 
partijen heeft lijstduwers in de vorm 
van een bekende Nederlander. 
Vrijwel al deze prominenten hebben 
aangegeven dat, als ze gekozen 
worden, geen zitting te nemen in het 
parlement. Het lijkt dus zinloos op 
deze figuren te stemmen. Apart blijft 
het dat bij de SGP nog steeds geen 
enkele vrouw op de kieslijst staat. 
Een recordaantal van 37 partijen 
mogen officieel deelnemen aan de 
verkiezingen. Niet alle partijen 
hebben zich ingeschreven in alle 20 
kiesdistricten. Een enkele onder de 
kleine partijen maakt een kans op 
een zetel in het parlement. De hui- 
dige voorspelling laat zien dat de 
volgende partijen een kans maken. 
Ja21, Bij1, Code Oranje en Volt.   
 
Wat is de tendens bij de partijen 
m.b.t. de zorg? Het lijkt erop dat er 
consensus is om de markwerking in 
de zorg terug te dringen, het eigen 
risico af te schaffen of te verlagen. 
Specialisten in loondienst, medicijn-

productie terug naar Nederland/
Europa. Overbodige administratie 
schrappen, geen concurrentie tussen 
ziekenhuizen, hogere salarissen zorg-
personeel. Minder eenduidig zijn 
partijen over de suikertaks, BTW op 
groente en fruit afschaffen, minder 
zout, suiker en vet in levensmid-
delen. Financiële prikkels in de zorg 
wegnemen. Macht van de farma-
ceuten breken.

Er komen bij alle partijen wel heel 
veel verschillende nuances voorbij, 
zoals het stoppen met abortus of 
sociale begeleiding van (ex) kanker-
patiënten. Gewetensvrijheid zorgper-
soneel, heropenen regionale zieken-
huizen, geen beperkingen in het 
aantal IVF-behandelingen, kleinscha-
lige thuiszorg, geen wet voltooid 
leven, huidige euthanasiewet hand-
haven. Een Nationaal preventiefonds, 
opwaarderen huisartsen.  
 
De partijen hebben honderden pagi-
na’s nodig om hun plannen te be- 
schrijven. Veelal is er ook een ver- 
korte samenvatting te lezen. Binnen-
kort starten ook de verschillende 
stemwijzers. Via internet kunt u dan 
zien welke programmapunten van 
welke partij overeenkomen met uw 
eigen ideeën. 

Verkiezingen, peilingen en speerpunten

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - In 2020 had Heem-
stede van hogerhand de opdracht 
gekregen om19 statushouders te 
huisvesten. Dit is gelukt via een 
goede samenwerking met de woning- 
corporaties. Voor 2021 ligt de lat 
hoger. Er moet dit jaar een dubbel 
aantal (42) worden gehuisvest. Dat is 
geen eenvoudige opgaaf in een toch 
al zeer gespannen huizenmarkt. De 
landelijke instroom van asielzoekers 
lag in 2020 laag, mede door corona. 
Helaas blijken de COA’s (asielzoekers-
centra) een enorme achterstand te 
hebben. Er wonen nu dus mensen 
met een verblijfstatus nog altijd in 
een centrum waar ze niet horen.  
 
Voor het eerste hal�aar heeft het 
ministerie van Justitie en Veiligheid 
21 statushouders aan Heemstede 
toegewezen. Voor de tweede helft 
van het jaar volgen de precieze aan-
tallen later dit voorjaar. De verwach-
ting is dat ook dan 21 mensen woon-
ruimte moeten krijgen. Op dit mo- 
ment zijn 17 personen actueel 
aangewezen om te huisvesten.  
 
Elan wonen is bereid tot 1 juli 2021 

15 personen te huisvesten. Het 
betreft twee grote gezinnen van 
zeven respectievelijk zes personen, 
twee eenpersoonshuishoudens en 
een huishouden bestaande uit twee 
personen. Pré Wonen maakt ruimte 
voor zes migranten. Elan kan één 
groot gezin huisvesten, Pré heeft 
daarvoor niet de mogelijkheid, om- 
dat de woningen in hun bestand te 
klein zijn. De gemeente gaat uit- 
zoeken of ze een groot gezin kunnen 
ruilen voor twee kleine gezinnen.  
 
De corporaties geven aan mogelijk 
niet aan de taakstelling te kunnen 
voldoen. Zij stellen voor vrijesector-
huurwoningen te gebruiken waarbij 
de gemeente betaalt voor het ver- 
schil tussen de markthuur en sociale 
huur. Huisvesten in een door de 
gemeente aan te kopen woning is 
ook een optie, zoals dat in het ver- 
leden ook is gebeurd. Misschien 
biedt leegstaand van gemeentelijk 
vastgoed nog ruimte, in een zorgin-
stelling of het plaatsen van 
flexwoningen.

Een hele puzzel voor de gemeente 
en de corporaties om aan de ver- 
plichte aantallen te voldoen.

Heemstede moet 42 
statushouders huisvesten

Jeroen van ‘t Hof met zijn poppenhuis. Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker

Heemstede - De 81-jarige ex-vete-
raan van de commando’s Jeroen van 
‘t Hof was van beroep restaurateur 
van antieke meubelen. Het fraaie 
ambacht van antiekrestaurateur zijn 
bestrijkt al drie generaties in zijn 
familie. Zijn opa begon ooit met een 
antiekzaakje op de Grote Markt in 
Haarlem, dat werd voorgezet door 
zijn vader. Ook Jeroen belandde in 
dit liefdevolle vak en vestigde zijn 
restaurateurszaak aan de Cloos-
terweg in Heemstede. Nu hij met 
pensioen is, maakt hij uit hobbyisme 
nog van alles. Zijn vakmanschap en 
creativiteit kennen geen grenzen. 
Nu heeft hij zo’n ontzettend leuk pro-
jectje om handen, waarop hij zich 
volledig stort.

Men neme een antieke kast van een 
vriend om een fraaie poppenkast van 
te maken. Een waar monnikenwerk, 
maar zo leuk om te doen. Met liefde, 
geduld en oog voor detail weet 
Jeroen met allerhande restantmate-
rialen een prachtig poppenhuis uit 
de kast te toveren. “Alles kun je 
gebruiken”, vertelt Jeroen trots. En 
dat kun je zien. Jeroen maakte links-
boven een speciale Spiegelkamer. 
Verder deurtjes, trapjes, meubeltjes, 
zelfs een hemelbedje en een Chinese 
kamer met mini Ming porseleinen 
vaasjes.  “Ik ben vroeger met mijn 
vrouw die stewardess was in China 
geweest”, vervolgt Jeroen. “Het was 
af en toe best een rotzooi daar, maar 
het heeft wel de inspiratie gevormd 
voor deze Chinese kamer in het 
poppenhuis. Neem nu deze tafel, die 

is gewoon gemaakt van een kast-
poot.” Ook met afbeeldingen van 
oude schilderijen creëert Jeroen een 
eigen sfeer in het poppenhuis.
“Moet je kijken wat hier nog allemaal 
nog mee kunt doen”, toont Jeroen 
trots. Van een lopertje werd een fraai 
vloerkleed gemaakt. Boven de open 
haard maakte Jeroen diverse spie-
gels. “Een hoop slijp- en snijwerk”, 
geeft hij toe. “Dit ovale spiegeltje heb 
ik zes keer moeten bewerken, maar 
het resultaat mag er wezen. Het is 
gewoon wonderlijk wat voor nieuwe 
dingen je kunt maken van oude 
materialen.” Jeroen weet er zeker 
raad mee. En als het poppenhuis 
klaar is? “Dan gaat het terug naar de 
eigenaar van de kast, die mij deze 
opdracht heeft gegeven”, vertelt hij 
trots. Fraai wordt het zeker!

Jeroen van ‘t Hof tovert zelf een 
fraai poppenhuis uit de kast
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Door Bart Jonker

Heemstede – Corona en lockdown, 
hoe gaat de Joodse gemeente 
Haarlem-Heemstede hiermee om? 
Een gesprek hierover met rabbijn 
Shmuel Spiero. 

Rabbijn Spiero: “Wij zijn ruim acht 
jaar geleden als Joodse gemeente 
Haarlem verhuisd naar Heemstede, 
waar onze synagoge staat. Onze 
Joodse gemeente Haarlem-Heem-
stede bestrijkt de provincie, van bij-
voorbeeld Hillegom tot Den Helder 
en van Zandvoort tot Badhoevedorp, 
voor eenieder die behoefte heeft 
zich aan te sluiten bij onze geloofs-
gemeenschap.  Kort gezegd eigenlijk 
de provincie Noord-Holland, buiten 
Amsterdam en het Gooi. Als rabbijn 
is dit niet mijn enige werkgebied: ik 
ben daarnaast de lokale rabbijn voor 
Groningen, Friesland en een deel van 
Overijssel.  

Dienst is een soort ziel van de 
gemeenschap
Tot een jaar geleden reisde ik binnen 
dit werkgebied om bij de mensen te 
komen. Nu met de huidige corona-
maatregelen en de lockdown zitten 
we met zijn allen al een jaar opge-
sloten. In de lokale synagogen 
komen wij daardoor een stuk minder. 
De wereld is voor iedereen op een 
andere manier opengegaan. Onze 
synagoge was volledig dicht van half 
maart tot begin juli. In het pand 
gebeurde helemaal niets: alles werd 
telefonisch afgehandeld. In begin juli 

zijn we met inachtneming van alle 
geldende coronarestricties weer 
opengegaan. En deze synagogen-
vieringen op zaterdagochtend lopen 
eigenlijk tot de dag van vandaag 
door. Wij hebben ervoor gekozen om 
deze door te laten gaan, wel met 
inachtneming van de richtlijnen. Er is 
juist behoefte aan deze synagoge-
diensten. De dienst is een soort ziel 
van de gemeenschap. Als je deze 
diensten weglaat, ben je een gemeen- 
schap zonder ziel. Zo kun je het 
middelpunt van de Joodse gemeen-
schap intact houden. Deze diensten 
vinden met heel weinig mensen 
plaats, tussen de 10 en 15 personen 
maximaal. Onze synagoge heeft een 
moderne indeling, waardoor we ons 
goed aan de regels kunnen houden. 
Voor degenen die willen komen, zit 
iedereen aan een eigen tafel met 
twee meter onderlinge afstand en 
met scherm, een boek en een mond-
kapje, dus je hoeft niet rond te lopen.   

We hebben ventilatie en de deuren 
blijven naar buiten openstaan. Daar-
door kan het wel koud zijn binnen, 
maar ook daar zijn de mensen zich 
van bewust. We leven op deze ma- 
nier strikt de regels na en dat gaat tot 
nu toe heel goed. Het onderwijs voor 
de jeugd en volwassenen is in deze 
tijd omgezet naar online lessen. 

Tot aan de voordeur bij de mensen
De beginperiode van de intelligente 
lockdown was best moeilijk, omdat 
deze direct samen met het Joods 
Paasfeest viel. Dat is een feest dat 
gebruikelijk thuis wordt gevierd, 
maar ook in de synagoge, waar dit 
niet door heeft kunnen gaan. 
Daarom hebben wij de voedselpak-
ketten die we normaal in de syna-
goge serveren, rondgebracht tot aan 
de deur bij de mensen thuis. Dat was 
eind maart begin april van vorig jaar. 
Daarna kwam ik langzamer maar 
zeker tot aan de voordeur bij mensen 

thuis, bijvoorbeeld om een kokertje 
met perkament aan de voordeur te 
hangen, een Joods gebruik.  We 
waren dicht in juni en zo was er een 
negentigjarige vrouw die vroeg of de 
synagoge weer openging voor het 
Wekenfeest. Ik zei dat dat nu even 
niet kon vanwege de lockdown. De 
vrouw antwoordde dat het destijds 
wel kon in juni 1945, net na de 
oorlog. Dan merk je dat deze gene-
ratie deze lockdown toch nog linkt 
met de oorlog.  

We zijn blij dat we nu open zijn, al 
dan niet beperkt. Ofschoon er geen 
andere bijeenkomsten, feestjes en 
dergelijke zijn. Gelukkig zijn we niet 
stil blijven staan. De diensten op 
zaterdagochtend in klein comité 
geven nog daarom nog wel die 
belangrijke steun en verbinding die 
onze gemeenschap zo nodig heeft”, 
aldus Rabbijn Spiero.  

Rabbijn Shmuel Spiero: “De wereld is voor 
iedereen op een andere manier opengegaan”

De glas-in-loodramen van de synagoge. Deze hebben ook in de synagoge aan het Kenaupark gezeten en komen oorspronkelijk uit 

de oude Synagoge aan de Begijnenstraat in Haarlem-Centrum van voor WO II. Foto: aangeleverd door de Joodse gemeente 

Haarlem-Heemstede.

OPENHEID IN 
LOCKDOWNTIJD

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

Heemstede - Helaas is de lockdown 
verlengd t/m 2 maart. 
Vanwege het feit dat WIJ Heemstede 
activiteiten organiseert voor kwets-
bare doelgroepen, mogen de 
volgende activiteiten doorgang 
vinden: 
• De Winterlijn: is bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Er kan gebeld worden met 
medewerkers van WIJ Heemstede op 
telefoonnummer: 023 548 38 18. 
Gewoon voor een praatje, een vraag 
om hulp of wat u maar kwijt wilt. 
• Receptie van de Luifel: is telefo-
nisch bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en via 
de mail van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur. Tel: 023-548 
38 28. 
• Het Eethuis in de Luifel: is geopend 
voor het afhalen en/of bezorgen van 
maaltijden voor inwoners van Heem- 
stede. 
• Telefooncirkels van activiteiten/
cursussen e.d.: zijn waar mogelijk 
door sociaal werkers met ondersteu-
ning van vrijwilligers en docenten 
weer opgestart. 
• Dienstverlening Plein1: Plein1 is 
telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur. 
Tel: 023-528 85 10. 
• Maatschappelijk werk: Klantge-
sprekken vinden zoveel mogelijk 
telefonisch digitaal plaats. Klantge-

sprekken maatschappelijk werk 
kunnen eventueel plaatsvinden op 
de Luifel. Huisbezoeken kunnen in 
hoge uitzondering en op basis van 
inschatting van de maatschappelijk 
werker. Contactgegevens maat-
schappelijk werk: maatschappelijk-
werk@wijheemstede.nl, tel: 
023-205 08 89. Bereikbaar van 
maandag t/m donderdag van 09.00 
- 12.00 uur. 
• Activiteiten voor ouderen in 
Plein1: De Sociëteit en de Ko-Bus 
koffie gaan door. Ouderen worden 
uitgenodigd door de sociaal werker. 
Daadwerkelijke bevestiging van 
opgave voorafgaand aan de activiteit 
bij de sociaal werker is verplicht. 
• Vervoer voor ouderen:  
- Ko Bus vervoer: t.b.v. cliënten 
dagbesteding Kennemerhart, Plein-
hart gaat door.
- Vrijwillig vervoer: alleen medische 
ritten (niet corona gerelateerd) gaan 
door.  
• Klussenhulp: gaat door bij nood. 
• Administratieve thuishulp: er 
worden geen nieuwe aanvragen 
aangenomen. Bestaande afspraken 
kunnen doorgang vinden.  
• Formulierenbrigade: Gaat door 
met een vooraf gemaakte afspraak 
op maandagmiddag. Afspraak vindt 
plaats bij Plein1.  
• 80-jarigen Huisbezoek: kan door-
gang vinden als de corona maat-
regelen gehandhaafd kunnen wor- 
den. 

• Vrijwillige inzet: WeHelpen/het Vrij-
willigerspunt zijn digitaal beschik-
baar voor het aanbieden van hulp en 
het aanvragen van hulp via de mail 
heemstede@wehelpen.nl of telefo-
nisch 023-548 38 24. Het Vrijwilligers-
punt is digitaal beschikbaar. 
• Skateboard & Sport Hangout t/m 
17 jaar: buiten in het sportpark op 
dinsdag en donderdag van 15.00 – 
17.00 uur (1 sociaal werker bij 
aanwezig). 
• VoorleesExpress: zowel voorlezen 
thuis als voorlezen bij de Luifel gaat 
door (1 op 1 kind / vrijwilliger / 1 
ouder). Er worden tijdelijk geen 
nieuwe trajecten opgestart. 
• De Open avonden Bewustwording 
van Jan Oostenbrink: worden 
verschoven tot na de lockdown.

De locaties van WIJ Heemstede de 
Luifel en de Molenwerf zijn gesloten 
voor alle overige activiteiten en 
dienstverlening zowel van WIJ 
Heemstede zelf als wanneer er 
gebruik wordt gemaakt door 
externen. Openstelling is alleen voor 
bovengenoemde activiteiten en 
dienstverlening bij intern en 
externen. 

Heeft u in deze tijd hulp nodig, wat 
voor hulp ook, dan kunt u ons bellen 
en kijken we samen wat we voor u 
kunnen doen. Als u hulp nodig heeft, 
laat u het dan alstublieft aan WIJ 
Heemstede weten.

Wat gaat door bij WIJ Heemstede 
tijdens de verlengde lockdown?

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Toen Adriaan Pauw de Oude Kerk liet bouwen in 1623, 
werden er zaken geschonken o.a. glas-in-lood, met familiewapens en 
namen van de leden van het ridderschap. De namen zijn van 11 adellijke 
personen die een bijdrage hebben geleverd voor de bouw van deze kerk.
Ook waren er afbeeldingen van steden die bijdragen doneerden. Deze 
zijn in de loop der tijd verloren gegaan, voornamelijk door vernielingen, 
bijvoorbeeld door het gooien van steentjes door baldadige jeugd. Enkel 
bewaard gebleven resterende stukjes zijn door dominee Sneller bij zijn 
afscheid bij elkaar geplaatst in 1985. Door de bewoners van het dorp 
werd ‘goed glas’ aangeboden, dat wil zeggen geschilderd en gebrand 
glas. Ook vader Reinier en zonen hebben bijdragen geleverd aan het 
glas-in-lood. Drie ramen zijn gerestaureerd en zien er nu prachtig uit.

Opmerkelijk Heemstede

Foto’s: Marenka Groenhuijzen

LEZERSPOST

In het kader van ‘Support your 
locals’, heb ik het aanbod van 
Liselot, eigenaresse van een 
sportschool in Heemstede, om 
drie vouchers in te leveren om 
gratis te sporten, afgeslagen. 
Reden daarvan is dat deze sport-
school zo goed bezig is om 
iedereen veilig te laten sporten 
(o.a. door het aanbieden van 
onlinetrainingen) en ik graag wil 
dat dat blijft bestaan. Wat was ik 
blij verrast toen Liselot een bos 
tulpen kwam brengen om me te 
bedanken, maar ook om me een 
hart onder de riem te steken. Na 
het overlijden van mijn vader in 
november vorig jaar en het 
rustige trouwseizoen (vanwege 
de winter en de lockdowm), mis 
ik namelijk mijn grootste passie: 
het voltrekken van huwelijken. 
Zo steunen we elkaar.

Lucinda Kuik, Heemstede

Hart onder de riem
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De week eindigde 
nogal bijzonder. Wegens de barre 
weersomstandigheden werden alle 
test- en vaccinatielocaties in Kenne-
merland gesloten. Er kon op zondag 
7 februari niemand worden getest of 
te worden ingeënt. In de zes dagen 
dat de locaties wel open waren, zijn 
er 21 Heemstedenaren positief 
bevonden op het coronavirus. Dat 
zijn er twee meer dan een week 
eerder. In ogenschouw genomen dat 
deze week maar zes testdagen 
kende, kan worden vastgesteld dat 
de afname iets stagneert. Er werd de 

afgelopen week niemand in het 
ziekenhuis opgenomen. Voor het 
eerst was er één dag dat er niemand 
positief werd bevonden. Dat was op 
donderdag 4 februari. De virusdeel-
tjes in het riool laten ook weer een 
stijging zien. Het aantal deeltjes 
verdubbelde ten opzichte van de 
voorgaande periode.

Het lukt dus nog altijd niet om het 
virus echt een slag toe te brengen. 
Zoals het er nu naar uit lijkt te zien, 
wordt de periode met een avondklok 
verlengd tot 3 maart. Of de avond-
klok echt zoden aan de dijk zet, daar 
zijn de geleer-den het nog niet over 

eens. Een kleine opsteker is dat 
winkeliers bestelde artikelen nu aan 
de deur mogen afl everen. Het geeft 
het MKB enige verlichting, al moet 
dat zeker niet overschat worden. In 
Heemstede werd er al fl ink gebruik-
gemaakt van deze mogelijkheid. Er 
gelden wat spelregels zoals alleen 
per telefoon of mail bestellen. 
Afhalen kan vier uur na de gedane 
bestelling. Handhaven lijkt schier 
onmogelijk, dus wordt er een beroep 
gedaan op ieders eigen verantwoor-
delijkheid. Op maandag 8 februari 
mochten de basisscholen en de 
opvang weer open. Veel ouders slaan 
een zucht van verlichting. 

Corona in Heemstede week 5 INGEZONDEN COLUMN GGD

De afgelopen weken is er veel 
aandacht en ophef geweest over 
veel zaken rond de aanpak van het 
coronavirus. Er zijn data gestolen, 
het vaccineren verloopt volgens 
sommigen te traag, er is zorg over 
wat de Britse variant van het virus 
gaat betekenen en zo nog meer.

Het is terecht dat burgers veel van 
de overheid verwachten. De over-
heid moet burgers veiligheid bie-
den, beschermen tegen gezond-
heidsrisico’s, deugdelijk informeren 
en respectvol omgaan met de 
belangen van het individu. 

Het gevolg is nu dat de gesprekken 
scherper worden. De nuance mist 
steeds meer en wantrouwen lijkt 
het te winnen van vertrouwen.
De mythe heerst dat alles oplosbaar 
is, er geen probleem hoeft te bestaan en alles beschikbaar is wanneer je 
het wilt of nodig hebt. Als je dit als vertrekpunt neemt, dan was malaria 
de wereld uit, kwam hersenvliesontsteking niet meer voor en hadden we 
kanker onder de duim. Dat is niet de realiteit. Er gebeuren dingen die je 
niet hebt kunnen voorzien, waar je niet voldoende op bent voorbereid of 
waar persoonlijke fouten worden gemaakt. En soms is er gewoonweg 
geen oplossing voor handen. 

Het is crisis. We hebben te maken met ongewone en ongekende omstan-
digheden. We zijn problemen die we zien aan het oplossen, we tonen 
daadkracht en creativiteit. Naast het uitvoeren van onze reguliere taken, 
stampen we een bron- en contactopsporing organisatie (BCO) uit de 
grond, we richten onder stoom en kokend water teststraten in, bouwen 
een klantcontactcentrum op, informeren we over gezondheidsrisico’s en 
nog veel en veel meer. Er zijn ook fouten gemaakt, er zijn zaken doorge-
drukt om tempo te maken en het heeft soms aan attentie ontbroken. 
Daar willen we van leren. Alles met de bedoeling om onze aanpak te 
verbeteren. 

We hebben een belangrijke taak te doen. Vanuit de overtuiging dat we – 
hoe klein ook – bij willen dragen aan de bescherming van mensen. In de 
meest brede betekenis van het woord. Dat doen we allemaal op onze 
eigen manier, maar we doen het samen. Dat merken we iedere dag, in 
grote en kleine dingen. Alleen dan houden we het vol. 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Een belangrijke taak

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede/Cruquius - Veel instel-
lingen waren hen al voorgegaan, 
voordat de inwoners van SEIN (Stich-
ting Epileptische Instellingen Neder-
land) aan de beurt waren. Het is 
sowieso altijd plezierig bij SEIN op 
bezoek te zijn. Zowel de bewoners 
als het personeel zijn de vriendelijk-
heid zelve.  
 
De bewoners zijn ieder voor zich 
bijzonder. De een kan meer dan de 
ander. Valt spreken moeilijk, dan 
brengen gebaren uitkomst. Toch 
wisten allen dat het op 3 februari een 
bijzondere dag was, omdat zij einde-
lijk een injectie konden krijgen, om 
zo op termijn hun vrijheid weer terug 
te krijgen.  
 
De dagelijkse dagbesteding is er 
amper nog bij. Bezoek mag slechts 
met één persoon naar binnen. Zware 
tijden juist voor mensen die het zo 
nodig hebben om dagelijks een vast 
ritme te hebben. Corona maakte een 
abrupt einde aan hun vaste routine. 
In gebouw (3) is nog nimmer een 
coronageval geweest. In andere 
gebouwen wel een paar, maar geen 
SEIN bewoner hoefde naar het 

ziekenhuis. De maatregelen hebben 
dus gewerkt.  
Harmen vond het wel een feestje 
waard op de dag dat hij werd geprikt. 
Hij had voor de hele afdeling 18 
gebakjes besteld. Een mooie afl ei-
ding voor zijn huisgenoten, die meer 
aan het gebak dachten dan aan de 
injectie. Herman zou eigenlijk de 
eerste zijn, met zijn 83 jaar de oudste 
van de instelling. Hij moest echter 
een dag later voor een onderzoek 
naar het ziekenhuis. De verpleging 
vond het niet raadzaam hem een dag 
eerder te vaccineren. Hij kwam op 

vrijdag 5 februari alsnog aan de 
beurt.  
 
Herman komt de dagen wel door, 
maar mist toch de dagelijkse gang 
naar de dagbesteding en  het 
bezoek. Hij zit veel binnen, maar hij 
maakt hij nog wel eens een wande-
ling op het terrein. De cliënten 
hebben intussen hun prik 
ontvangen. De verpleging en het 
overig personeel moet nog even 
wachten. Wanneer zij aan de beurt 
zijn ligt in de handen van de Haagse 
heren.   

SEIN vaccineert als de laatste grote 
zorginstelling in de regio haar bewoners

Harmen krijgt als eerste een prik. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land sloot vanwege het hevige 
winterweer (KNMI-code rood) afge-
lopen zondag 7 februari de deuren 
van haar teststraten en vaccinatielo-
caties. Deze zijn nu weer open. GGD 
Kennemerland heeft in totaal inmid-
dels bijna 8.000 ouderen en zorgpro-
fessionals gevaccineerd. Daarmee is 
het totaal aantal toegediende vac-
cins bijna verdubbeld ten opzichte 
van afgelopen week. Er zijn nu 2245 
ouderen gevaccineerd en 5714 
zorgprofessionals.
 
Het aantal beschikbare vaccins is 
deze week toegenomen waardoor er 
meer gevaccineerd is dan oorspron-
kelijk gepland. De komende weken 
blijven we opschalen om zoveel 
mogelijk inwoners te vaccineren op 
een effi  ciënte wijze. Deze week 
wordt gestart met het vaccineren 
van 80plussers. Zij ontvangen een 
uitnodiging van het RIVM.
 
Doorlooptijd vaccineren sterk 
teruggelopen 
Afgelopen donderdagmorgen 4 
februari ontstonden er door een 
landelijke storing lange wachtrijen 
op de vaccinatielocatie bij Schiphol.  
Hoewel er is bijgestuurd en extra 
personeel is ingezet, kon niet worden 

voorkomen dat de afgelopen achter-
stand niet kon worden weggewerkt.
 
Inwoners die gedupeerd zijn door dit 
incident ontvingen vandaag een 
persoonlijk bericht van de Directeur 
Publieke Gezondheid in hun 
brievenbus. 
 
Vrijdag 5 februari is de vaccinatielo-
catie weer open en is de doorlooptijd 
sterk teruggelopen. Het proces van 
binnenkomst tot wachttijd na de 
vaccinatie duurt gemiddeld 11 
minuten. 
 
Wekelijkse cijfers (aantal tests in 
regio Kennemerland sterk 
gestegen)
Afgelopen week (28 januari t/m 3 
februari 2021) zijn er 12.123 testen 
afgenomen door GGD Kennemer-
land. Een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van afgelopen week. 
Daarvan waren 560 (4,7%) uitslagen 
positief. Een daling ten opzichte van 
afgelopen week.
 
GGD Kennemerland is blij dat inwo-
ners uit de regio zich laten testen. Er 
is dan ook voldoende capaciteit en 
de uitslag is snel beschikbaar. 
 
Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD

ACHTER HET FORNUIS

Een kettingmenu voor de hele 
week. Loes Jonker-van der Meer uit 
Heemstede kwam met dit idee en 
stuurde dit winterse menu naar de 
redactie.
Het komt erop neer, dat ook een 
deel van de bereide ingrediënten 
van een maaltijd de vol-gende dag 
hergebruikt kan worden in een 
nieuw gerecht. Handig als je de 
deur niet uit wilt in deze win-terse 
omstandigheden! 

Zondag:
Soep, rode kool, stoofl apjes met jus, 
stoofpeertjes en aardappelen.

Maandag:
Zuurkool met worst, geserveerd 
met het restje jus van zondag.

Dinsdag:
Restje zuurkool van zondag met 
goulash, paprika, ui, knofl ook, 

winterpeen, tomaten (kan ook uit 
blik) en vlees, kan ook met runder-
gehakt zijn.  

Woensdag:
Gebruik het restant van de goulash 
van dinsdag met kabeljauw, (grote) 
garnalen (ev. diepvries). Fruit een ui 
en knofl ook, doe de vis en garnalen 
erbij met viskruiden, dille en saf-
fraan. Restant goulash erdoor roe-
ren. Doe het geheel in een oven-
schaal en gratineer deze met kaas 
in de oven of magnetron. Serveren 
met spaghetti of noedels.  

Donderdag:
Hutspot, met winterpeen en uien, 
vlees naar keuze. Eventueel een 
soepje vooraf. 

Vrijdag:
Gebruik het restje hutspot van 
donderdag als basis voor een zalm-

salade. Meng dit met blikje(s) zalm, 
mayonaise, augurkjes een eitje. 
Garneren met sla en serveren met 
brood.  

Zaterdag:
Soep met tosti’s en witlofsalade. 
Gebruik hiervoor gesneden witlof, 
appel in stukjes, banaan in schij� es, 
een blikje mandarijnen en studen-
tenhaver. Alles mengen met 
yoghurt.
Eet smakelijk! 

Loes Jonker- van der Meer

Ingezonden kettingmenu voor de hele week 

achter het fornuis 



Heemstede – Wederom brengt 
Chocolaterie Van Dam een leuke 
woordzoeker. Deze keer staat de 
puzzel in teken van Valentijnsdag, 
hoe kan het ook anders. Je denkt dan 
aan liefde, verliefd zijn en houden 
van. Maar… dit jaar staat 
Valentijnsdag niet alleen in het teken 
van je lief. 
We staan stil bij al die barmhartige 
personen die er zijn voor hun familie, 
helpen waar nodig. We denken ook 
aan al die lieve mensen die bood-
schappen doen voor ouderen, die 
zorgen dat we ondanks afstand 
houden er toch samen voor elkaar 
kunnen zijn. Een belletje geven, een 
brief of kaart sturen, zomaar op een 
bloemetje of doosje bonbons trak-
teren, een berichtje appen, beeld-
bellen… Valentijnsdag staat op 14 
februari 2021 in teken van lief zijn 

voor elkaar. En natuurlijk hoort daar 
een cadeautje bij. Van Dam is letter-
lijk een snoepwinkel voor wie graag 
iets lekkers cadeau geeft op de dag 
van de liefde. Maar weet je wat?! Echt 
origineel ben je met een persoonlijk 
gekozen en gemaakt chocoladehart. 
Weet je wat nog leuker is? Je kunt 
zo’n hart winnen als je de woord-
zoeker oplost. Van Dam geeft er maar 
liefst vijf weg. Dus strepen maar… als 
je alle woorden gevonden hebt blijft 
van de overgebleven letters de 
oplossing over. Stuur je oplossing 
met je naam en telefoonnummer 
naar: verkoop@ heemsteder.nl met 
als onderwerp: Woordzoeker. 
Let op: Stuur je oplossing vóór 
vrijdag 15.00 uur in!
Uit alle inzendingen worden er vijf 
gekozen en zij krijgen bericht via 
e-mail of telefoon. Veel succes!

Vier Valentijnsdag met
Chocolaterie Van Dam

VALENTIJNSKAART
MEDEDOGEN
OMHELZEN
HARTENDIEF
LIEFHEBBEN
SAMEN

GEDICHT
LACH
TRAAN
BLOS 
BAND
BLOZEN 

VERLIEFDHEID
BARMHARTIG
PASSIEVOL
SOULMATES
HART

LIEFDESKUS
HELPEN
BEGRIJPEN
OMKIJKEN
AAI

Hier zijn de woorden die je kunt wegstrepen:

Puzzel en win!
WOORDZOEKER ‘VALENTIJN’

bellen… Valentijnsdag staat op 14 
februari 2021 in teken van lief zijn 

gekozen en zij krijgen bericht via 
e-mail of telefoon. Veel succes!

Puzzel en win!Puzzel en win!Puzzel en win!

C O M H E L Z E N H O D

C O S L A I T E R I N F

T G O E V E A N N A D E

R E U A M F N E B S T I

A D L T T D E P A E E D

A I M R K E B L R M I N

K C A A T S B E M E E E

S H T A L K E H H D E T

N T E N O U H D A E N R

IJ O S N V S F B R D E A

T M H A E E E L T O P H

N K R T I O I O I G IJ N

E IJ D L S E L S G E R R

L K R D S H C A L N G A

A E E S A M E N R I E A

V N E M P N E Z O L B I
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Heemstede – Kind zijn op de basis-
school in coronatijd: dat betekent 
tweemaal daags leskrijgen via de 
laptop, je vriendjes en vriendinnetjes 
niet zien, niet naar school kunnen of 
samen buitenspelen. En hoewel dit al 
de tweede keer was, dat de school de 
deuren moest sluiten, er aan wennen 
deed niemand. Kinderen en ouders 
niet, het team van basisschool De 
Evenaar ook niet.

Het plan om weer een instroom-
groep voor de allerjongsten te 
beginnen stond allang op stapel, 
maar moest ook op zich laten 
wachten. Heel jammer, want kleuter-
groep 1C van juf Yeliz en meester 
Max had er zin in.
Rustig je eerste stappen zetten in de 
basisschool, in een veilige omgeving. 
In een kleine groep met alleen maar 
4-jarigen, dat was de bedoeling.
Corona en de lockdown gooiden hier 
roet in het eten. De scholen bleven 
na de kerstvakantie gesloten.
“We hielden wel online en telefo-
nisch contact met ouders en 
kinderen, maar dat is toch anders” 

vertelt juf Yeliz. Ook meester Max, die 
naast de instroomgroep ook de 
toneellessen verzorgt voor de 
groepen 5 t/m 8 van de school, had 
het liever anders gezien. “De start 
van de schoolloopbaan voor deze 
jonge kinderen is toch wel een heel 
ding, echt een stap. Als dat dan 
belemmerd wordt door een lock-
down, dan is dat voor deze jonge 
kinderen echt een grote teleurstel-
ling”, aldus de leerkrachten.

Dat de school weer geopend werd 
op maandag 8 februari was dus een 
groot feest. Ook directeur Domien 
Geluk was opgelucht: “Fijn om alle 
kinderen weer te zien. Ook de aller-
jongste kinderen van de school 
mochten eindelijk beginnen. Ze 
hebben er ontzettend zin in. De 
groep is nog klein, veilig en overzich-
telijk. En nieuwe aanwas is zeker 
welkom, er is nog plek! De instroom-
groep levert ook voordelen op voor 
onze andere twee kleutergroepen. 
Die worden hierdoor ook niet te 
groot, waardoor extra aandacht 
beschikbaar blijft.”

De Evenaar opent haar 
deuren voor instroomgroep

Juf Yeliz en meester Max hebben er zin in. Foto: aangeleverd door De Evenaar.

Heemstede – Kinderen kunnen in de voorjaarsvakantie op avontuur in Speelbos Meermond in Heemstede. Op dinsdag 
23 februari organiseren de buurtsportcoaches van SportSupport een super leuke en gratis sportactiviteit. Lol maken, 
samen met vrienden en vriendinnen, en te gekke bosspellen doen. Een ideale combinatie en tijdsbesteding in de 
vakantie. De indeling is als volgt: groep 3-4 van 9:00 – 10:30 uur, groep 5-6 van 11:00 – 12:30 uur, groep 7 – 8 van 13:30 
– 15:00 uur. Meedoen is gratis maar opgeven is verplicht via http://sportindewijk.nl > Heemstede > op avontuur in het 
Speelbos.

Ravotten in Speelbos Meermond 
tijdens de voorjaarsvakantie

Ravotten in Meermond. Foto: Renata Jansen fotografie.

Heemstede - Afgelopen zondag was 
het dan zover: Kom In Mijn Tuin 
(KIMT) bedekt door een dikke laag 
sneeuw.
En we zijn er nog niet vanaf. Alle 
gewassen zijn nu afgedekt en wach-
ten met doorgroeien tot de kou weer 
weg is.
De vrijwilligers van KIMT hebben nog 

even “vrij” maar niet allemaal; er 
wordt al (ook administratief ) weer 
hard gewerkt om het nieuwe seizoen 
te openen. Helaas kunnen de scholen 
niet bezocht worden, er zijn nog 
plekken vrij op de generatietuinen. 
Voor meer informatie: 
www.kominmijntuin.com of bel Mik 
van der Bor: 023-528 26 51.

Winter op Kom In Mijn Tuin

Winter in KIMT. Foto: Monique Rusman.

Heemstede - Scouting WABO te 
Heemstede bestaat dit jaar 75 jaar en 
dat heuglijke feit is vorige maand 
feestelijk geopend. De jaarlijkse 
boerenkoolmaaltijd kon niet door- 
gaan. Door de landelijke maatre-
gelen mocht de scoutingleden op 
dat moment niet fysiek samen-
komen, maar WABO wilde het zeker 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. In 
de ochtend zijn er zes vrijwilligers 
langs de deuren van al hun eden 
gegaan en hebben ze een tasje afge-
geven met spulletjes die later op de 
dag nodig waren. Ook kreeg ieder-
een een lekker taartje, want bij een 
verjaardag hoort wat lekkers.  
In de middag kwam iedereen online 
bij elkaar en hebben we 3 leuke spel-
letjes gedaan. De leden moesten 
binnen 1 minuut spullen zoeken die 
begonnen met een specifieke letter, 
en na 10 voorwerpen hadden ze de 
tekst ‘WABO-jubileum’ verzameld. 
Daarna was het tijd voor een quiz 
met feitjes over de scoutingvere- 
niging. Er werd uiteindelijk afge-
sloten met het boerenkooltoetje, een 
man-darijntje, zo kon er toch nog 
een beetje traditie worden meege-
nomen. Dit jaar zijn er nog 4 jubileu-
mactiviteiten gepland. 
Wil jij je ook laten uitdagen en leuke 
dingen doen in het bos? Kom gratis 
kijken! Vanaf zaterdag 13 februari zijn 
er weer fysieke opkomsten op en 
rond het clubhuis. Meiden vanaf 6,5 
jaar zijn welkom van 10.30 tot 12.30 
uur. WABO zit in het wandelbos Groe-
nendaal in Heemstede en bereik je 
via het bruggetje bij de Ritzema 
Boskade.
Kijk voor meer informatie op:
www.facebook.com/ScoutingWABO/ 
of neem contact op via:
info@waboscouting.nl. 

Scouting WABO viert 75-jarig bestaan 

75-jarig jubileum Scouting WABO. Foto: aangeleverd door Scouting WABO.
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Heemstede – Ter gelegenheid van 
de honderdvijftigste geboortedag 
van burgemeester David Eliza van 
Lennep heeft de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek (HVHB) 
in 2015 de naar hem vernoemde
Erfgoedprijs ingesteld. Dit om initia-
tieven op het gebied van cultureel 
erfgoed in Heemstede en Benne-
broek te belonen. Denk aan behoud, 
versterking, restauratie of het weer 
zichtbaar maken van monumenten 
of aan publicaties als boeken of een 
website.

In 2019 is de Erfgoedprijs geëvalu-
eerd en heeft de HVHB besloten deze 
om de twee jaar te gaan uitreiken. Dit 

betekent dat de prijs over de jaren 
2019 en 2020 zal worden uitgereikt 
in het voorjaar van 2021, als het even 
kan tijdens de Voorjaarsbijeenkomst 
van de HVHB op 10 juni. Voor de
komende vier uitreikingen wordt een 
kunstwerk gemaakt door de 
Heemsteedse goud- en zilversmid 
Rosita van Wingerden.

Kandidaten
Wilt u een object, een persoon of 
instantie kandideren voor de 
Erfgoedprijs 2021? Dat kan! De jury 
maakt graag een keuze uit een breed 
aanbod. Denkt u bijvoorbeeld aan de 
restauratie van een historisch 
gebouw, de (her)inrichting van een 

landschap, een boek of website, acti-
viteiten rondom een herdenking of 
aan andere initiatieven.

Eerdere winnaars
Eerdere winnaars van de Erfgoedprijs 
waren: de Trambrug in Bennebroek, 
het herstel van de pui van het pand 
J. Zijlstra Hz. aan de Raadhuisstraat, 
de restauratie van het Wapen van 
Heemstede, de restauratie van het st. 
Luciaklooster en het onderhoud, het 
herstel en de instandhouding van 
het resterende Engelse park op 
Hageveld. Kandidaten kunnen tot 28 
februari worden ingediend bij Marc 
de Bruijn, secretaris van de jury, via:
m.de.bruijn49@kpnplanet.nl.

HVHB zoekt kandidaten voor de Erfgoedprijs 2019-2020

Wapen van Heemstede op Wilhelminaplein. Foto: aangeleverd door HVHB.

Heemstede - Opnieuw is de redactie 
van HeerlijkHeden erin geslaagd een 
lezenswaardige editie van de pers 
te laten rollen. Het kwartaalblad van 
de Historische Vereniging Heem- 
stede-Bennebroek, op A4-formaat en 
in full colour, is vanaf 10 februari – 
met inachtneming van de corona-
maatregelen – verkrijgbaar in enkele 
winkels in Heemstede en Benne- 
broek. 

HeerlijkHeden 187 opent met ‘Het 
fotoalbum van slager Willem Rogge-
veen’. Roggeveen zat begin 20ste 
eeuw in de Raadhuisstraat in het 
pand waar nu nog slagerij Van der 
Geest gevestigd is. Roggeveen 
slachtte zelf, achter op de binnen-
plaats. Hij maakte mooie foto’s in de 
omgeving van de Raadhuisstraat, 
plaatjes met veel leuke details, zoals 
het urinoir aan de waterkant op de 
Kerklaan. 

Jeanne van Lennep, de jonkvrouw 
Wie over de Algemene Begraafplaats 
aan de Herfstlaan wandelt is mis-

schien wel eens het bijna levens-
echte beeld van jonkvrouw Jeanne 
van Lennep tegenkomen. Ze stierf bij 
een ongeluk vlak na haar dertigste 
verjaardag. Zowel over Jeanne als 
over de kunstenaar die haar beeltenis 
maakt is veel te vertellen.

Kunstenaar Piet Wiegman, zoon van 
Jan Wiegman, woonde en werkte in 
Heemstede. Hij schilderde, tekende 
en maakte grafisch werk. Hij had het 
talent van zijn vader maar sloeg een 
heel andere weg in. Hij werkte in een 
realistisch-expressionistische stijl met 
een vrolijk kleurenpalet. 

Samen met de Binnenweg is de 
Schoollaan de oudste weg in Benne-
broek. Al in 1461 werd het karren-
spoor beschreven en werd toen de 
Heemstederwech of Oude Heerwech. 
In de 20ste eeuw heeft de Schoollaan 
een metamorfose ondergaan. Maar 
hoe zag het er vroeger uit? 

Het toneelgezelschap van de Amster-
damse Schouwburg kwam in de 

17de eeuw ’s zomers in de Haarlem-
merhout spelen. De plek waar ze dat 
deden, lag op Heemsteeds grondge-
bied. Ook het Adriaan Pauwjaar 2020 
had te kampen met corona, maar 
toch kon er heel veel nog wel door-
gaan. En er komt een vervolg in 2021. 

Verder in dit nummer aandacht voor 

onder meer 110 jaar RCH, de Burge-
meester David Eliza van Lennep Erf-
goedprijs, de veranderingen rond de 
Heemsteedse haven en een fotowed-
strijd die vooruitloopt op 75 jaar 
Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek in 2022. 

Meer informatie op: www.hv-hb.nl.

De nieuwe HeerlijkHeden is uit: over
de slager, de jonkvrouw en de kunstenaar 

Slager Willem Roggeveen bij de werkbank in zijn hygiënisch betegelde winkel aan 

de Raadhuisstraat 94 in Heemstede, ca. 1921. Foto: collectie HVHB.

Dit opvallende beeld siert het graf van Jeanne van Lennep op de Algemene 

Begraafplaats in Heemstede. Foto: Marloes van Buuren.

De Schoollaan in Bennebroek rond 1920, gezien in zuidelijke richting.

Online lezing over
Anders Zorn

Heemstede - Op dinsdag 16 
februari vindt via de livestream 
een Trefpuntlezing over de 
Zweedse kunstenaar Anders 
Zorn plaats. Weinig kunstenaars 
hebben zo’n roemrijk en succes-
vol leven gehad, als Anders 
Zorn.

Zijn schilderijen en aquarellen 
werden bewonderd en be- 
kroond op tentoonstellingen. 
Met een vlotte, brede en impres-
sionistische penseeltoets 
maakte hij portretten van de 
Europese en Amerikaanse elite, 
waaronder een aantal Ameri-
kaanse presidenten. In zijn 
geboortestad Mora liet hij een 
indrukwekkend woonhuis-
atelier bouwen. Behalve portret-
ten, schilderde hij hier in de 
zomer langs de oevers van de 
meren zinnelijke, maar ontwape-
nende naakten en het kleurrijke 
volksleven.

D Michiel Kersten neemt u in 
deze lezing mee door het leven 
en werk van deze geweldenaar 
met penseel en etsnaald. Na 
deze lezing kijkt u met andere 
ogen naar deze kunstenaar, die 
zijn schilderijen met slechts vier 
kleuren schilderde: ivoorzwart, 
wit, cadmium/vermiljoen rood 
en oker geel.

De tentoonstelling Anders Zorn, 
de Zweedse idylle was in het 
Kunstmuseum Den Haag te zien.
De lezing zal via YouTube Live 
gestreamd worden. U kunt de 
lezing dus thuis bijwonen. Als u 
thuis wil kijken, kunt u een mail 
sturen naar michiel@artetcetera.
nl of info@artetcetera.nl en dan 
ontvangt u enkele dagen van 
tevoren een link voor YouTube. 
De lezing is op de computer, 
laptop en zelfs mobiel goed te 
volgen.

Een werk van Anders Zorn. Foto: 

aangeleverd door WIJ Heemstede.
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Heemstede – Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw; in de nacht van zaterdag op zondag 7 februari lag Heemstede in 
den mum van tijd bedolven onder een wit tapijt met hier en daar sneeuwduinen, waarbij de snijdende oostenwind een 
handje hielp. Het autoverkeer had moeite om door de sneeuw te komen, alles ging stapvoets. Ondanks de bittere kou 
leverde het witte decor sprookjesachtige plaatsjes van ons dorp.
De eerste witte plaatjes van ‘Sneeuwstede’ ontvingen wij al spoedig op de redactie. De mooiste hebben op deze pagina 
een plekje gekregen!

Heemstede wordt ‘Sneeuwstede’

“Mijn kerstkaart voor 2012 is klaar”, vermeldt Heleen Hooij bij haar ingestuurde foto.

Westerduin wordt sneeuwduin. Foto: Roel Ramakers.

Sneeuwruimen. Foto: Harry Opheikens. Raadhuis. Foto: Harry Opheikens.

Kerklaan in witte nacht. Foto: Henneke en Ben Weijers.

Brug Esdoornkade naar Kerklaan. Foto: Henneke en Ben Weijers.

Brr, koud, maar toch moet er gegeten worden. Dus ijs of niet, deze ooievaars zijn op 

zoek naar visjes en kikkers in het Groenendaalse bos. Foto: Paulien Boldingh.





18 inderegio.nl • 10 februari 2021NIEUWS

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

BESPAAR OP UW WEGENBELASTING
BETAAL TOT 2025 SLECHTS DE HELFT! 

De Renault CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid:
•  Ongekend rijplezier
•  Geavanceerd en comfortabel
•  Elektrische expertise
•  Standaard rijke uitrusting
•  Rijdt tot 65 km volledig elektrisch

De Renault CAPTUR
E-TECH Plug-in Hybrid
De ultieme SUV is nu een 
oplaadbare hybride

Vanaf € 33.290,-

Onze showroom is online geopend!

  Live chat

  Proefrit en taxatie op locatie

Mail proefritoplocatie@velserbeek.nl of 
kijk op www.renaultvelserbeek.nl

Kleermakerstraat 71, 1991 JL Velserbroek
Tel: (023) 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl 

LEZERSPOST

De Heemsteedse raad neemt 
binnenkort vergaande en kost-
bare beslissingen over het 
toekomstige afvalinzamelings-
systeem. Burgers moeten meer 
afval scheiden en het wordt 
moeilijker om het restafval in te 
leveren. Op termijn worden 
gedifferentieerde tarieven inge-
voerd. Doel is de hoeveelheid 
restafval te verminderen. Dit in 
het kader van het programma 
VANG (Van Restafval Naar 
Grondstof ), waar Heemstede 
zich aan heeft gecommitteerd. 

De invoering van het nieuwe 
systeem kost €1,4 mln. (120 
extra containers); het logistieke 
systeem eromheen zeker een 
veelvoud hiervan (gemeente 
Gooise Meren: €24 mln.). Het 
systeem levert meer ingeza-
melde stromen. De waarde 
ervan is echter twijfelachtig. De 
plastic stroom bijvoorbeeld 
wordt na verdere scheiding voor 
een groot deel geëxporteerd 
naar Aziatische landen (waar een 
fors deel in de rivier terecht-
komt) of alsnog verbrand. Wat 
hier blijft, wordt voornamelijk 
verwerkt tot laagwaardige 
producten zoals bermpaaltjes en 
weggooi bloempotten (kosten 
€300 mln., milieuwinst 0, evalu-
atie Centraal Plan Bureau 2019).  

Minder restafval betekent min- 
der voeding voor Afval Energie 
Centrales. Dit betekent minder 
groene (!) stroom en minder 
warmte voor aangesloten warm-
tenetten. Dus wordt gas bijge-
stookt en worden biomassacen-
trales gebouwd om bomen uit 
Estland te verbranden. 
Duurzaam? 

Warmte netten zijn een belang-
rijk onderdeel van het Klimaat-
akkoord (2019). Het VANG 
programma stamt uit 2014. De 
focus van VANG is kwantiteitre-
ductie. Het CPB adviseert focus 
op kwaliteit. Veel gemeenten 
zijn daarom op hun VANG 
schreden teruggekeerd. De druk 
op kwaliteit werd te groot. VANG 
past bovendien niet bij de 
Klimaatakkoorden.

Duurzaam denken vergt gron-
dige kennis van het hele 
systeem! Die kennis ontbreekt 
kennelijk bij onze bestuurders. 
In de heilige overtuiging bij te 
dragen aan het redden van de 
planeet, holt men blind door op 
de eenmaal ingeslagen, doodlo-
pende weg naar achterhaalde 
doelen, vastgelegd in een coali-
tieakkoord. Wat zei Goethe ook 
alweer over de weg naar de hel? 

A. Reinink, gepensioneerd
scheikundig ingenieur, Heemstede

Afvalscheiding 
en bestuurlijke 
onwetendheid

Heemstede /Regio – Gemeenten in 
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland 
hoeven sinds 1 januari geen eigen 
bijdrage meer te betalen voor de 
plaatsing van openbare laadpalen. 
Het groeiend aantal elektrische auto’s 
zorgt voor een sluitende business 
case bij de exploitanten. Gemeenten 
bepalen de plekken, de exploitant 
plaatst ze op eigen kosten.

Groeiend aantal laadpunten
Sinds 2012 werken overheden in de 
provincies Noord-Holland, Flevoland 
en Utrecht samen om het elektrisch 
rijden tot een succes te maken. Het 
openbare laadnetwerk van MRA-
Elektrisch groeide in 2020 van 4600 
laad punten naar zo’n 6300. Hier boven- 
op werd begin 2020 de komst van 
nog eens 20.000 laadpunten aange-

kondigd. Door de toename van de 
vraag kan de gemeentelijke bijdrage 
van 250 euro per 1 januari 2021 ver- 
vallen. 

Gemeenten bepalen, exploitanten 
plaatsen
Gedeputeerde Jeroen Olthof bena-
drukt het belang van lokale regie: “De 
gemeenten gaan over de openbare 
ruimte en bepalen hoeveel laadpalen 
nodig zijn en waar ze komen te 
staan. MRA-Elektrisch neemt de ge- 
meenten in de vraagbundeling en 
onderhandeling met exploitanten 
veel werk uit handen. Daarbij zetten 
we via het programma van eisen 
sterk in op innovatie. Denk bijvoor-
beeld aan slim laden, prijstranspara 
tie en dienstverlening aan elektrische 
rijders.”

Gemeentelijke bijdrage openbare laadpalen 
is sinds 1 januari niet langer meer nodig

Laadpaal. Foto: aangeleverd door provincie Noord-Holland.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Adresgegevens
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Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
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Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

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

De afgelopen maanden hebben veel 
Heemstedenaren elkaar geholpen. Ook 
nu zijn er weer veel mensen die hulp 
nodig hebben.

Wie haalt er voor mij 
de boodschappen?
Voor een aantal inwoners zoeken we 
hulp bij het halen en brengen van 
boodschappen. Een oudere dame, die 
slecht ter been is en geen auto heeft, kan 
de hulp bij het halen en brengen van de 
boodschappen zeer goed gebruiken.

Welpenleiding gezocht 
bij Scouting
In deze leuke functie gaat u, samen met 
een enthousiast team, leiding geven aan 
20 kinderen in de leeftijd van 7-11 jaar. 
Het programma kan uiteenlopen van een 
groot spel in het Groenendaalse bos, een 
creatieve activiteit of een vaardigheid 
aanleren zoals kompas lezen en 
hutten bouwen. De activiteiten zijn op 
zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Handige klusvrijwilliger 
gevraagd
Voor een dame uit Heemstede zoeken 
we een handige vrijwilliger die haar 
kan ondersteunen bij een aantal klusjes 
in huis. Het gaat onder andere om 
behangen, witten en plintjes plaatsen. Na 
afl oop is er natuurlijk een kopje koffi  e als 
blijk van waardering!

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag 
tussen 10.00 en 13.00 uur naar 
023 54 83 824 of mail naar 
heemstede@wehelpen.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
heemstede.wehelpen.nl.

Voor alle vrijwilligerswerkzaamheden 
is het vanzelfsprekend dat er wordt 
gewerkt conform de RIVM richtlijnen.

Vrijwilligers 
gevraagd in 
Heemstede 

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 1B, het plaatsen van 

terrasschermen met een permanente 
overkapping, wabonummer 779616, 
ontvangen 27 januari 2021

• Bolstraplein 14-90, wooncomplex 
de Slottuin, afsluiten ondergrondse 
parkeervoorziening, wabonummer 774430, 
ontvangen 18 januari 2021

• Glipperweg 24, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 780028, ontvangen 

 28 januari 2021
• Lorentzlaan 87, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 778430, ontvangen 

 25 januari 2021
• M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 

veranda in de tuin, wabonummer 780121, 
ontvangen 28 januari 2021

• Reggelaan 14 en Dinkellaan 20, het kappen 

van 4 bomen, wabonummer 781257, 
ontvangen 28 januari 2021

• Spaarnzichtlaan 19, het aanleggen van 
een inrit/uitweg, wabonummer 780209, 
ontvangen 28 januari 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Beethovenlaan 10, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 772357, verzonden 

 3 februari 2021
• Blekersvaartweg 19B, het afwijken van 

het bestemmingsplan voor gebruik van 
het pand voor pilates en yogalessen, 
wabonummer 713064, verzonden 

 3 februari 2021
• Bolstraplein 14-90, wooncomplex 

De Slottuin, afsluiten ondergrondse 
parkeervoorziening, wabonummer 774430, 

verzonden 3 februari 2021
• Charlotte van Palandtlaan 37, het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 770375, verzonden 

 4 februari 2021
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 148 + 150, het 

plaatsen van een deurluifel, wabonummer 
710225, verzonden 4 februari 2021

• H.W. Mesdaglaan 34, het uitbreiden van 
het woonhuis op de verdieping, vergroten 
van de kap en wijzigen voorgevel, 
wabonummer 770076, verzonden 

 4 februari 2021
• Willem Klooslaan 17, het aanleggen van 

een inrit/uitweg, wabonummer 763785, 
verzonden 4 februari 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’.

Omgevingsvergunningen

Maandag en dinsdag zijn de gft-container routes 
niet gereden. Deze routes worden deze week niet 
meer ingehaald en kunnen over 14 dagen op de 
reguliere dag worden geleegd.

Restafvalroutes
De restafvalroutes zijn in Heemstede niet 
gereden. Als een container restafval om 16.30 uur 
nog niet geleegd is wordt deze ook niet meer 
geleegd. De container kan dan buiten blijven 
staan. Deze worden binnen 3 werkdagen alsnog 
geleegd. Er worden bij Meerlanden extra teams 
ingezet om de niet ingezamelde straten te rijden.

Ondergrondse inzameling
De ondergrondse inzameling wordt uitgevoerd, 

maar gaat langzamer dan regulier. Niet alle 
containers bleken bereikbaar en er was vertraging 
in het verkeer. Bijplaatsingen worden, indien 
goed bereikbaar, verwijderd.

Huisartsen zijn gestart met het uitnodigen van 
thuiswonende ouderen (80+) om zich te laten 
vaccineren tegen corona. Behoort u tot deze 
groep? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging 
via uw huisarts.

Vervoer naar de priklocaties
Met een Wmo-vervoerspas kunt u gebruik 
maken van RegioRijder. Reserveren kan via 
0900 9343. Heeft u een Valyspas, dan kunt 
u een beroep doen op personenvervoerder 
Valys via 0900 9630. U hoeft geen eigen 
bijdrage te betalen. Ook wordt niets van uw 
kilometersaldo afgeschreven.

Heeft u geen wmo-vervoerspas/
Valyspas?
U kunt bij uitzondering contact op nemen met 
RegioRijder via 0900 9343. Deze vervoerder 
is bereid u gratis te vervoeren. Hou er wel 
rekening mee dat RegioRijder uw rit moet 
inpassen in het vervoersschema. In verband 
met het afstand houden is er een beperkt 

aantal zitplaatsen in de bus. Reserveer daarom 
minimaal 1 dag voor vertrek.

Als de Regiorijder u ook niet kan helpen, neem 
dan contact op met de Stichting WIJ via 
023 548 38 18.

Mondkapje in de taxi of bus
Gaat u gebruik maken van het vervoer van 
RegioRijder of Valys, zorg er dan voor dat u 
een mondkapje bij u heeft, bij voorkeur een 
medisch mondkapje (een IIR ofwel 2R). U bent 
namelijk verplicht een mondkapje in de bus te 
dragen. Medische mondkapjes zijn verkrijgbaar 
bij de apotheek of online te bestellen.

Vervoer naar priklocaties

Afvalinzameling in verband met 
sneeuwval

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

De druk op ondernemers neemt 
toe. Wilt u uw hart luchten? Er is een 
hulplijn geopend voor ondernemers 
die te maken hebben met fysieke 
of mentale klachten door de 
coronacrisis. De telefonische hulplijn 
is bereikbaar via 088 9990000. 
De lijn is niet bedoeld voor 
juridische ondersteuning. 

Hulplijn voor 
ondernemers



Heemstede - Aan de oproep om 
mee te doen met de buitentrai-
ningen van HBC Gymnastics is met 
groot enthousiasme gehoor 
gegeven. Nadat de mail eruit ging, 
stroomden de aanmeldingen binnen. 
Al snel werd besloten om maandag 
een uur erbij te doen en ook de 
vrijdag les zat op donderdagavond al 
vol.

Juf Marielle en juf Emmy stonden de 
kinderen al op te wachten en waren 
verheugd zoveel blijde kinderen 
weer te mogen ontvangen. Na een 
lekkere warming-up werden de 
kinderen in vier verschillende 
groepen verdeeld, waardoor er op 
vier verschillende plekken met de 
hulpjes aan opdrachten gewerkt kon 
worden. Zo werd er met de aanwe-
zige klimtoestellen gespeeld, maar 
ook lenigheid kwam aan bod. Alweer 

veel te snel kwam er een einde aan 
de les en riepen alle kinderen: “Tot 
volgende week!”
Ook de wedstrijdgroep heeft alweer 
twee buitentrainingen aangeboden 
gekregen. In de eerste les werd spel 

gecombineerd met krachtoefe-
ningen. En in de tweede les was er 
een groot bingo-activiteitenspel 
gemaakt. Ook hier blijde gezichten 
en voorzichtig enkele jasjes die 
uitgingen door de interne warmte.

Succesvolle buitentrainingen HBC Gymnastics 

Buitentraingen. Foto aangeleverd door HBC Gymnastics.

Start vastenactie OLV Hemelvaartkerk
Heemstede - Aanvankelijk dacht de 
OLV Hemelvaartparochie weer aan 
een Voedelbankactie. Overleg met 
bedrijfsleider Anga Veldhuijzen van 
de Voedselbank-Haarlem en omstre-
ken wees echter uit dat hun pakhui-
zen nog boordevol met levensmid-
delen en producten liggen. Zij advi-
seerde de kerk de voedselbankactie 
uit te stellen tot het moment waarop 
de schaarste terugkeert en de behoef- 
te weer groeit. En dat zal zeker gebeu- 
ren. De lijnen met de Voedselbank 
zijn kort en wanneer de pakhuizen 
het aankunnen start de kerk weer 
met een nieuwe inzamelingsactie.

Er is goed gezocht naar een alterna-
tief. De parochianen kregen het al 
vaak te horen bij de mededelingen 
vanaf de kansel en ze lazen het 
telkens weer in de nieuwsbrieven: 
Kijk naar elkaar om, zeker nu in coro-
natijd. Daar haakt de parochie nu op 
in met de actie ‘Aandacht voor elkaar’. 

Zij hebben sets van vier passende 
ansichtkaarten laten maken. Twee 
herdrukken van historische paas-
kaarten en twee mooie opnames van 
het interieur van de kerk. De kaarten 
worden gedistribueerd en ze liggen 
ook achterin de kerk bij de ontvangst- 
tafel. Het is de bedoeling dat paro-
chianen die kaarten bezorgen of 
versturen naar mensen die de aan-
dacht wel even kunnen gebruiken. 
Dat kunnen mede-parochianen zijn, 
ouderen in tehuizen, zieken en 
gezonden, familie en onbekenden. 
Maar de kaarten zullen ongetwijfeld 
ook zomaar als een vriendelijk 
gebaar worden verstuurd.

Zoals de parochie zegt: “Samen 
komen wij door deze barre tijden.” 
Met de vastenactie ‘Aandacht voor 
elkaar’ beoogt de parochie de mede-
mens tot steun te zijn. En zo’n kaartje 
sturen naar Nieuw-Zeeland kan 
natuurlijk ook.

Foto aangeleverd door OLV Hemelvaartkerk.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Regio - Het bestuur van het hoog-
heemraadschap van Rijnland heeft 
besloten dit jaar nog een tijdelijke 
subsidieregeling in het leven te 
roepen, Groenblauw Buurtidee. 
Hoogheemraad Ineke van Steensel: 
“Steeds meer mensen weten ons te 
vinden met ideeën hoe zij de woon-
omgeving meer waterbewust en 
toekomstbestendig kunnen maken. 
En initiatieven op dit vlak willen wij 
graag bevorderen.”

Groenblauw Buurtidee is het juridi-
sche antwoord op het proefproject 
Maatschappelijke Initiatieven dat 
Rijnland sinds april 2018 is gestart. 
Het hoogheemraadschap gaat nu 
met een tijdelijke subsidieregeling 
de initiatieven ondersteunen van 
actieve inwoners, scholen, belangen-
groepen en bedrijven die de leefom-
geving mooier, groener en duur-
zamer wllen maken.

Klimaatverandering vraagt om een 
nieuwe manier van watermanage-
ment, dat weten de waterschappen 
als geen ander. Zij kunnen de 
e�ecten van een stijgende 
zeespiegel, extreme regen en 
droogte niet meer alleen aan. Het 
antwoord ligt in een andere manier 
van werken, en ook in onderlinge 

samenwerking. Overheden, bedrij-
ven, wetenschappers, inwoners 
dragen allemaal bij aan maatschap-
pelijke opgaven als klimaatadaptatie, 
waterbewustwording en 
energietransitie.

In het gebied van Rijnland zijn al 
diverse groenblauwe intiatieven 
gerealiseerd zoals de aanleg van 
groenblauwe schoolpleinen, parken 
en watertuinen. Dit gebeurt met 
�nanciële steun of materiële inzet 
van het hoogheemraadschap. En 
goed voorbeeld doet goed volgen. 

Aanvraagprodedure
Wie een goed idee heeft voor de 

buurt, kan dit nu jaarlijks indienen bij 
Rijnland vóór 1 mei. Rijnland verza-
melt hierop alle aanvragen en beoor-
deelt deze op een tiental criteria die 
aangegeven zijn op het hiervoor 
bestemde aanvraagformulier. De 
totaalscore bepaalt uiteindelijk de 
rangorde binnen alle aanvragen. Op 
basis van die rangorde wordt het 
jaarlijkse subsidiebedrag verdeeld. 

Aanvragers krijgen vóór 1 juli bericht 
of hun initiatief in aanmerking komt 
voor een bijdrage van Rijnland.

Groenblauw Buurtidee:
www.rijnland.net/over-rijnland/
denk-met-ons-mee/buurt-ideeen.

Rijnland lanceert subsidie 
Groenblauw Buurtidee

Groenblauw Buurtidee Foto aangeleverd door Rijnland.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

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

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

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




