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Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede -  Het Huis te Heemstede dat 
door  Graaf Jan van Heemstede in 1394 
werd gesticht en na de verwoesting 
weer door Albrecht van Beieren werd 
opgebouwd, werd in de 17de eeuw 
door ridder Adriaan Pauw vernieuwd 
en verbeterd.

Het fraai gebeeldhouwde poortje met op-
schrift ‘Tecklenburg huc transporta (vam
CICICXVII ) in 1647’ werd door 
hem aangekocht, afkomstig 
van het afgebroken Tecklen-
burgsche slot, ter herinnering 
aan de Vrede van Munster.

Op de foto het Tecklenburg-
se poortje dat tot de afbraak 
in 1810 voor de ingang van het 
Slot in Heemstede stond. Dit is 
later verplaatst naar het over-
gebleven bijgebouw, vanouds 
genaamd het Nederhuys. 

Bronnen: Haarlems Dagblad
(sept 1915)
‘En Toen Nu’

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kwaliteitsslagerij

Verkeersveiligheidsproject voor maaltijdkoeriers:
“Snelheid uit de keuken moet niet op de weg”
Heemstede - ‘Veilig bezorgen’. 
Afgelopen zaterdag 8 februa-
ri vond de aftrap van dit project 
plaats en kregen enkele maaltijd-
koeriers een verkeersveilgheids-
cursus op Plein1, gegeven door 
Radboud Lammens van de Ko-
ninklijke Nederlandse Motorrij-
ders Bond (KNMB), in samenwer-
king met de gemeente Heemste-
de en de politie. De pizzakoeriers 
van New York Pizza kregen als 
eersten deze ochtend een theo-
rie- en praktijkgedeelte. Ook bur-
gemeester Astrid Nienhuis was 
aanwezig.

Het project ‘Veilig bezorgen’ is 
ontstaan op initiatief van politie-
agent Bas Idema, die dit als afstu-
deeropdracht deed bij de politie. 
Doordat de bezorgers hun bestel-
lingen snel willen afl everen, ont-
staan vaak hachelijke en gevaar-
lijke verkeerssituaties en relatief 
veel verkeersongevallen. Met dit 
project wil Bas Idema dat stukje 
bewustwording bij de maaltijd-
koeriers onder de aandacht bren-
gen. Het gaat om het inzicht en 
wat de gevolgen kunnen zijn van 
gevaarlijk rijden door het verkeer. 

Het idee werd direct opgepikt 
door Dick Nieuweboer van de ge-
meente Heemstede. Samen met 
de politie en de KNMB werd aan 
dit project gestalte gegeven. Ook 
Evert-Jan Heijnen, manager van 
New York Pizza, werd benaderd 
en had hier meteen oren naar. 
Hij stuurde als eersten zijn pizza-
koeriers naar de cursus van deze 
ochtend. “De snelheid uit de keu-
ken moet niet op de weg”, vindt 
hij. Het is de bedoeling dat deze 
cursus naar alle maaltijdkoeriers 
wordt uitgerold, ook van andere 
bedrijven, om met zijn allen een 
veilige verkeerssituatie te creëren.

De maaltijdkoeriers zelf zijn erg 
positief over dit project ‘Veilig be-
zorgen’. “Het is leuk en nuttig en 
natuurlijk ook eigenlijk wel lo-
gisch dat er voor iedereen een 
veilige verkeerssituatie moet zijn 

D66 fractie vraagt naar situatie 
loden waterleidingen in Heemstede
Heemstede - Loden waterlei-
dingen in Heemstede: het is op-
eens een actueel onderwerp ge-
worden. Dit nadat de gemeen-
te Utrecht bij een aantal scholen 
heeft vastgesteld dat het lood in 
de waterleiding boven de norm 
uitkomt. Al snel volgde de discus-
sie in andere gemeenten.

Over het algemeen hebben ge-
bouwen en woningen die voor 
1960 zijn gebouwd mogelijk 
nog loden leidingen. Heemste-
de zal daarop geen uitzondering 
vormen. In een verklaring heeft 
Heemstede aangeven dat er in 
ons dorp ook gemeentelijke ge-
bouwen zijn met deze oude lo-
den leidingen.

D66 wil nu snel weten of gede-
tailleerd onderzoek een betrouw-
baar overzicht kan geven. Speci-
fi ek vraagt D66 naar de situatie 
in scholen en gebouwen voor de 
kinderopvang. Verder willen zij 
weten welke maatregelen de ge-
meente  voorstelt. Blootstelling 
aan lood kan de ontwikkeling 
van het centraal zenuwstelsel bij 
kinderen verstoren. Bij volwasse-
nen bestaat de kans op nierziek-

ten of op een hoge bloeddruk. Bij 
heel jonge kinderen tot een jaar 
of acht zou er een verlies van het 
IQ kunnen ontstaan.

Deze situatie loopt al decennia-
lang voor de meeste gebouwen 
met loden leidingen. Duizenden 
kinderen en volwassenen zijn 
dus al langdurig blootgesteld ge-
weest aan deze vorm van vergif-
tiging. Het vervangen van leidin-
gen is niet altijd even eenvoudig 
en vaak kostbaar. 

Utrecht heeft de discussie aange-
zwengeld en wil geld zien van het 
Rijk en/of de Provincie. Ten aan-
zien van scholen in Heemstede is 
het afwachten waar de gemeen-
te mee komt. Huiseigenaren zul-
len, als zij dat wensen, zelf maat-
regelen moeten treff en. Veelal lig-
gen deze leidingen onder en tus-
sen vloeren zodat het vervangen 
veel breekwerk vergt en het dus 
kostbaar maakt.  
 
Eric van Westerloo

De meest betrokken makelaars 
van Zuid-Kennemerland

Op zoek naar
wat warmte…?

Lariva Heemstede
Raadhuisstraat 27
2101 HC Heemstede
www.lariva.nl

Begin bij jezelf
en kom werken aan een 

gezond en slank lichaam 
bij LaRiva.

tijdens het bezorgen”, verklaar-
den ze.

Burgemeester Astrid Nienhuis 
sprak de maaltijdbezorgers voor 
de praktijkrit nog even toe: “Ik 
maak me zorgen over zowel de 
jeugd als de senioren en ik weet 
dat er ook veel ergernis onder 
de inwoners heerst over het wil-

de rijgedrag van maaltijdkoeriers. 
Er vinden daardoor regelmatig 
onnodige verkeersongevallen 
plaats. Dit mooie initiatief creëert 
dat stukje bewustwording om 
veilig aan het verkeer deel te ne-
men. Ik zie het ook als een stuk-
je teambuilding van de onderne-
mers, inwoners en jullie om sa-
men een veilige verkeerssituatie 

te realiseren.” Daarna wenste ze 
de maaltijdkoeriers veel plezier 
en een leuke praktijktocht toe in 
het verkeer. Na de praktijktocht 
werd het verkeersgedrag van de 
maaltijdkoeriers gezamenlijk ge-
analyseerd en geëvalueerd.

Bart Jonker

Initiatiefnemer Bas Idema.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 16 februari:
ds. Angeliek Knol (Haarlem) 10u.

JOOST-viering.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 16 februari, 10u.
Spreekster: Els Bogema.

 
www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 16 februari, 10u.
 Oude Kerk, ds. Jan C. Bos.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 16 februari, 10u. 
Eucharistieviering m.m.v. 

Bavokoor. Pater Tristan Peréz.

Donderdag 20 februari, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis; samenzang
  pater Tristan Perez
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 16 februari om 10u.
ds. S.J. Verwijs.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 16 februari, 10u. 
Voorganger Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 16 februari, 10.30u.
ds. Alex Noord.

www.vdgh.nl

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Roemer Visscherplein 27 heeft 
een relatief korte geschiedenis 
t.o.v. de hele omgeving. In de 
jaren 30 (toen-foto uit beeldar-
chief NHA) bestond dat adres 
nog niet.

Halverwege de jaren 80 be-
gon ‘Snackbar De Sprinter’ in 
een eenvoudige caravan op de 
plek vlakbij de huidige bushal-
te aan de Zandvoortselaan aan 
de pleinkant. In 1989 start de 
Gemeente Heemstede werk-

zaamheden voor de  nieuwe ri-
olering en reconstructie van de 
Zandvoortselaan en het Roe-
mer Visscherplein. De toenmali-
ge eigenaar zag de kans schoon 
om een grotere snackbar neer 
te zetten en afscheid te nemen 
van die caravan. In april 1990 
bouwt men van hout een nieu-
we snackbar en deze wordt ge-
opend in mei 1990 als ‘Snack-
bar Automatiek de Sprinter’. De 
naam is een verwijzing naar de 
stoptreinen, die ook de bijnaam 

‘Sprinter’ hadden en ook vele 
klanten waren treinreizigers.
Vanaf 15 maart 2002 is er weer 
een nieuwe uitbater en veran-
dert er ook iets aan de snack-
bar. De WC wordt verwijderd, 
de entree wordt gewijzigd (naar 
de oostzijde) en de automatiek 
wordt verwijderd.

In 2008 is er een ingrijpende 
wijziging: de snackbar moet 15 
meter verplaatst worden in ver-
band met de herinrichting Roe-
mer Visscherplein en de Zand-
voortselaan. Op 27 mei 2008 
hangt de snackbar in de takels 
en wordt deze verplaatst.
In 2018 zijn er weer allerlei ver-
anderingen, te volgen via Face-
book. Er is een nieuw eigenaar, 
maar ook een nieuwe naam:
‘Bij Oma Thuis’. In juni 2018 
vindt de opening plaats.

Met dank aan de bronnen: 
www.stationhad.nl en Face-
bookpagina ‘Station Heem-
stede-Aerdenhout’, beide van 
Gertjan Stamer. De nu-foto van 
Harry Opheikens is van 8 febru-
ari 2020 met een moeilijk zicht-
bare snackbar, een heel verschil 
met de foto uit 1930.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (88)

Geboorte:
4 februari

Otto Robert Grimbergen

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Zandvoort - Via het overbe-
kende digitale ‘smoelenboek’ 
blijven veel mensen eenvoudig 
in contact met familie en vrien-
den. Ook onze opvang maakt 
veel gebruik van Facebook. Bij-
voorbeeld om te laten weten 
dat er een dier gevonden is zo-
dat de hond, kat of konijn weer 
snel kan worden herenigd met 
het baasje. Of om de dieren die 
een nieuw huis zoeken onder 
de aandacht te brengen.

En dan merken we dat er 
een grote kracht in Facebook 
schuilt als je mensen vraagt 
om een berichtje te delen. 
Een dier dat in onze omge-
ving misschien wat lastiger ge-
plaatst komt zo ook onder aan-
dacht van mensen aan de an-
dere kant van het land. En dan 
wordt een hond na twee jaar 
in het asiel opeens geplaatst 

op een boerderij in Friesland 
waar hij lekker de ruimte heeft 
en geen andere honden tegen-
komt.
Ook de verhalen over de voor-
uitgang die de asieldieren ma-
ken, of dat nu te maken heeft 
met gedrag of met hun ge-
zondheid, worden gedeeld. 
Het is fi jn om te kunnen laten 
zien wat we allemaal doen om 
deze dieren een tweede kans 
te geven. De teller staat inmid-
dels op 11.000 ‘vind-ik-leuks’.

Maar ook bij een verdrietig
bericht wordt er meegeleefd. 
Zoals onlangs het geval was 
met senior Sokje. Een kat van 
tussen de 18 en 20 jaar oud. We 
hadden een berichtje over hem 
geplaatst om een baasje te vin-
den die hem nog een fi jne
laatste tijd zou kunnen ge-
ven. Helaas kreeg Sokje die 
nacht een (waarschijnlijk twee-
de) herseninfarct waardoor we 
hem moesten laten inslapen. 

Nadat dit op Facebook gemeld 
was hebben 153 mensen gere-
ageerd. Een klein monumentje 
voor een oude Sok.
 
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. 

Foto aangeleverd door
Dierentehuis Kennemerland

Facebook

Heemstede doorstaat storm
Heemstede - Ten opzichte van 
andere delen van Nederland, 
heeft Heemstede afgelopen zon-
dag 9 februari de storm Ciara re-
delijk doorstaan, afgezien van 

een aantal incidenten met val-
lende boomtakken en een enkele
omgevallen boom. Opvallend 
was dat bijvoorbeeld in de Indi-
sche buurt op de Molenwerfslaan 

op zondagavond een aantal par-
keervakken onder de bomen vrij 
lang onbezet bleven. Meestal zijn 
deze ‘s avonds allemaal bezet. Au-
tobezitters namen blijkbaar het 
zekere voor het onzekere na de 
afgifte van code oranje door het 
KNMI. Ook de bij elkaar geplaats-
te dranghekken op het Wilhel-
minaplein van het Eats & Beats-
evenement van afgelopen week-
end zijn overeind blijven staan. 
Nu maar op naar het echte voor-
jaar.

Zorg over eventuele 
nieuwbouw Lombokstraat
Heemstede - Nu een beken-
de houthandel aan de Lomboks-
traat zijn deuren heeft geslo-
ten is er kans op nieuwe bedrij-
vigheid op dat adres. Enkele be-
woners van de Indische Buurt ui-
ten hun zorg hierover in een brief 
die zij stuurden aan de gemeen-
te, politieke fracties en aan de re-
dactie. Het bestemmingsplan laat 
bedrijvigheid toe van ten min-
ste 1000 vierkante meter en een 
bouwhoogte tot 8 meter, zo staat 
in de brief.
“Moet u zich eens indenken dat 
je aan het einde van je tuin in-
eens een muur krijgt van 8 me-
ter hoog”, aldus direct-omwonen-

den. Zij zijn tevens bang voor par-
keerdruk en ‘een komen en gaan 
van busjes’, als de plannen voor 
de bouw van een nieuw distribu-
tiecentrum op deze locatie door-
gaan. “De leefbaarheid staat op 
het spel”, zo sluiten de briefschrij-
vers af. Door de gemeente hier-
over in te lichten hopen zij dat er 
aandacht voor hun zorgen komt.
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Verrassingsmenu vol liefde bij Sanz
Heemstede - Vrijdag 14 februari is de dag van 
de liefde. Van 12 uur tot 16 uur is Brasserie Sanz 
aan de Jan van Goyenstraat 31 in Heemstede ge-
opend voor een  6-gangen verrassingslunch en 
vanaf 17:30 uur kun je bij Sanz terecht voor een 
romantisch diner.
Reserveer ruim van te voren je 6-gangen ‘vol
liefde’  verrassingsmenu voor slechts €35,- op
023 529 18 92.
Voor de kleinere eters is het ook mogelijk om 
een 3, 4 of 5 gangen verrassingsmenu te bestel-
len.
 

De hele maand Februari kun je op maandag tot 
en met donderdag ook nog gebruik maken van 
het lezersmenu en 6-gangenverrassingsmenu 
voor €29,95 i.p.v. €35,00.

Op vrijdag en zaterdag is het lezersmenu uitslui-
tend als lunch te reserveren tussen 12-16 uur.
Deze actie is niet geldig op Valentijnsdag en in 
combinatie met andere aanbiedingen. Te gebrui-
ken voor maximaal 8 personen per reservering.
 
Meer informatie op: www.sanz.nl.

De meest betrokken makelaars van Zuid-Kennemerland
Parkhage& Makelaars: “Bij ons gaat 
het in de eerste plaats om mensen”
Heemstede - Twee gerenom-
meerde makelaars uit Zuid-Ken-
nemerland bundelen hun vak-
manschap om hun klantenkring 
nog beter van dienst te zijn. Met 
de slogan ‘De meest betrokken 
makelaars van Zuid-Kennemer-
land’ gaat het nieuwe Parkhage& 
graag aan de slag voor het kopen 
ofverkopen van uw huis in Kenne-
merland. Parkhage& Makelaars is 
gevestigd in het kantoor van Pie-
ter Delsman Makelaars aan de Ble-
kersvaartweg 21 in Heemstede.
 
Eric de Jong: “Met het nieuwe 
Parkhage& bundelen we het bes-
te van twee werelden: meer ken-
nis, meer ervaring, meer aanbod 
en meer service. Dankzij onze 
gezamenlijke werkervaring van 
meer dan 50 jaar weten we wat 
er speelt in de woningmarkt en 
kunnen we deskundig advies ge-
ven. Daarnaast kennen we alle 
ins en outs van Zuid-Kennemer-
land zodat we onze klanten nog 
beter van dienst kunnen zijn. We 
zijn trots dat wij in deze prachti-
ge regio mogen wonen en wer-
ken. Een van de mooiste stukjes 
Nederland!”

Pieter Delsman vult aan: “Een huis 
kopen of verkopen is één van de 
belangrijkste beslissingen in je 
leven. Daarom vinden wij dat 
het in de eerste plaats om men-
sen gaat. Wij adviseren je met een 
hart voor wonen en een heldere 
visie voor zaken.

Onze betrokkenheid gaat verder 
dan de standaard dienstverle-
ning. Als je bijvoorbeeld nog niet 
bekend bent met de regio, ma-
ken we graag tijd voor een rond-
rit door de omgeving en vertellen 
we je alles over de wijken, huizen 

en voorzieningen. Zo vind je snel-
ler het huis dat bij je past.”
 
Nieuwsgierig geworden? Het 
nieuwe Parkhage& houdt voor 
de verandering nu eens zélf Open 
Huis. Op zaterdag 29 februari 
kunt u tussen 11:00 en 14:00 uur 
binnenlopen voor een feestelijke 
kennismaking, persoonlijk advies 
en een waardebepaling van uw 
eigen huis.
Natuurlijk kunt u ook op een an-
der moment binnenlopen:
Blekersvaartweg 21, Heemstede,
023- 5321715, Parkhage.nl.

V.l.n.r.: Marja Muller, Stevin Levin, Barbara Jansen, Eric de Jong en Pieter 
Delsman (foto: Judith Cappon Fotogra�e).

Vlooienmarkt in Heemstede
Heemstede - Zondag 16 febru-
ari wordt een er grote vlooien-
markt gehouden in sportcentrum 
Sportplaza Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 in Heemste-
de gehouden,   van 9.30-16 uur. 
Er zijn die dag vele tientallen kra-
men met enkele duizenden ge-
bruikte artikelen te vinden. Een 
vlooienmarkt biedt particulie-
ren de gelegenheid om zolder- of 
schuuropruimingen, uit de hand 
gelopen verzamelingen of te krap 
zittende kleding op een lucratie-

ve manier op te ruimen. Voor be-
zoekers is het een ideale gelegen-
heid om tegen een schappelijk 
prijsje iets leuks aan te scha�en. 
De toegang bedraagt 2,50 (kinde-
ren t/m 11 jaar en onder begelei-
ding zijn gratis). Gratis parkeren is 
mogelijk op loopafstand van de 
sporthal.
Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: orga-
nisatiebureau MIKKI, 0229-24 47 
39/24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Inloopavonden voor ouders en kinderen
Hoogbegaafdheid centraal bij Denk & Doen
Heemstede - Denk & Doen is 
een periodiek terugkerend initi-
atief van de jongerentak van WIJ 
Heemstede. Iedere maand op een 
vrijdagavond van 19.00 – 20.30 
uur wordt er een ontmoeting en 
spelletjesavond georganiseerd 
voor kinderen met een ontwikke-
lingsvoorsprong / hoogbegaafd-
heid en hun ouders.
Jeugdwerker Mike Doodeman 
en zijn team van vrijwilligers zijn 
sinds jaar en dag het gezicht 
van activiteiten voor kinderen in 
Heemstede. ”Door goede con-
tacten in de wijk en op de scho-
len kunnen we snel inspringen op 
signalen. Er is behoefte aan aan-
dacht voor kinderen die op het 
eerste gezicht gemakkelijk heb-
ben: slimme kinderen met een 
bovengemiddeld IQ”, vertelt hij. 
“Toch brengt hoogbegaafdheid 
zijn eigen obstakels mee en wor-
den ook de ouders uitgedaagd 
om ermee om te gaan. Wat we 
met deze avonden beogen is dat 
kinderen elkaar ontmoeten in 
een ongedwongen sfeer. Maar 
minstens zo waardevol is de in-
teractie tussen de ouders.”                                                                               

Wat kun je op deze avond ver-
wachten? Mike en zijn meiden 

Van schillenboer tot restafval
Experts vertellen hoe afval te scheiden
Heemstede – In de vorige eeuw 
maakte men de transitie mee van 
voddenboer en schillenboer tot 
de kliko. In de twintigste eeuw 
gaat die ontwikkeling in een ver-
sneld tempo door. Een werk-
groep van Heemsteedse raads-
leden Heleen Hooij, Carmen van 
der Hof, Romée Pameijer en Eric 
de Zeeuw hadden hiervoor een 
aantal afvalverwerkers uitgeno-
digd om hun voortgang te tonen. 
Maar eerst gaf presentatrice Hel-
een Hooij mevrouw de Moor de 
gelegenheid haar bevindingen 
te vertellen over het jaar waarin 
de wijk Merlenhoven een proef 
met een andere manier van afval-
scheiding die in maart 2019 be-
gon.

Mevrouw Thea Moor, inmiddels 
afvaldeskundige, was enthousi-
ast over het verloop van de proef 
waarin de klankbordgroep regel-
matig contacten had met Meer-
landen en de gemeente. De doel-
stellingen werden gehaald. “Je 
zegt zo makkelijk : bronscheiding, 
wat is P ( plastic) B ( blik), GFT: 
groente fruit en tuinafval, de rest 
die overblijft, het restafval. Even 
wennen, maar het lukt, je wordt 
enthousiast en dat zou weleens 
het beste resultaat zijn Je schrikt 
wel van de hoeveelheid afval 
die je hebt, vooral de P en B. In 
een tweepersoonshuishouding 
moesten we drie keer per week 
met een volle zak plastic naar de 
container. Nu is dat verleden tijd, 
je brengt nu alleen nog eens per 
twee weken een zakje restafval 
naar de container. Je zou kunnen 
denken; dat werkt in Heemstede.” 

Maar dan komt de expert uit Lei-
den met 50 % hoogbouw en een 
historische binnenstad waar je 
geen container meer kwijt kunt. 
Daar kun je van leren hoe het in 
de hoogbouw moet waar men-
sen weinig opslagruimte hebben. 

VANG, Huishoudelijk Afval, pro-
pageert meer afvalscheiding en 
minder restafval in 2020. Van 250 
kilo naar 100 kilo restafval per in-
woner per jaar en 75% scheiding 
van huishoudelijk afval in 2020. 

Zij ondersteunen landelijk op vele 
fronten de afvalbedrijven en rich-
ten zich met name ook op de pre-
ventie, fors lagere afvalproduc-
tie dan het huidige niveau. Hier-
voor is het nodig dat we produc-
ten duurzamer maken, bewuster 
consumeren en minder verspil-

len. Voor de aanwezigen een dui-
delijke boodschap.

Na deze expertavond bespreekt 
de commissie Ruimte de ver-
volgstappen om tot een besluit 
over de afvalinzameling te ko-
men. Deze bespreking vindt 
plaats in de vergadering op don-
derdag 13 februari (aanvang 
20.00 uur) in het raadhuis. Ook 
hier bent u uiteraard van harte 
welkom.

Ton van den Brink

V.l.n.r.: Heleen Hooij, Carmen van der Hof, Eric de Zeeuw en Romée Pa-
meijer.

Frederique, Lune en Lot hebben 
een quiz bedacht en er liggen 
spelletjes klaar als Spektro, Dixit, 
Laser Maze en Mastermind. Maar 
Super Mario Kart doet het natuur-
lijk ook altijd goed. Iedere avond 
staat in het teken van een thema.                                                                                          

De 7-jarige Thijs is met zijn va-
der Michiel naar Plexat, de jonge-
renruimte van WIJ de Luifel geko-
men. Thijs was al in januari naar 
de Denk & Doen-bijeenkomst 
geweest en dat is hem goed be-
vallen, volgens zijn vader: “Voor 
mij is dit de eerste keer, dus ik 
ben wel benieuwd.” De leerling 
van de Voorwegschool bleek op 
school al snel een voorsprong te 
hebben, vooral met rekenen. De 
school biedt in dit soort geval-
len extra leerstof aan. Uit een test 
bleek Thijs over een bovengemid-
deld IQ te beschikken.

Met de term hoogbegaafd-
heid heeft Michiel niet zo-
veel: “Het is goed om beves-
tigd te zien waarom hij zo ge-
dreven is. Hij vraagt vaak door 
en neemt niet alles zomaar aan. 

Het dwingt je om daarin mee te 
gaan en hem wat meer uit te da-
gen. Soms is dat best vermoei-
end, maar wij willen hem, zoals 
elke ouder denk ik, zo goed mo-
gelijk helpen en begeleiden in 
zijn ontwikkeling. Iedere ouder 
vindt zijn kind wel speciaal en de 
term hoogbegaafd wordt te pas 
en te onpas gebezigd. Daarom is 
het prima dat het testen door een 
onafhankelijke psycholoog wordt 
gedaan. Wij weten het nu, maar 
nog belangrijker vind ik dat hij so-
ciaal goed functioneert in de klas 
en ook lekker met vriendjes wil 
voetballen. Soms hoor je dat de-
ze kinderen in een isolement kun-
nen raken, omdat ze geen aan-
sluiting vinden met leeftijdgeno-
ten. Dat gun je hem echt niet.”                                                                                                                                 

De eerstvolgende Denk & Doen 
staat gepland op vrijdag 6 maart. 
De entree is € 6,- per deelnemer 
(contant geld) en ouders hebben 
vrij entree.
Adres: Herenweg 96 in Heemste-
de. Tel: 023-5483828.

Mirjam GoossensBeeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Vrijzinnige bewerking van 
‘King Lear’ in de Luifel
Heemstede - Zet twee verhalen-
vertellers en poppenspelers pur 
sang bij elkaar en er ontstaat een 
voorstelling waar u ademloos 
naar luistert. Theatermakers Fred 
Delfgaauw en Ida van Dril zijn de 
aangewezen personen om zo’n 
voorstelling neer te zetten. Op 
vrijdag 14 februari om 20.15 uur 
staan zij in Theater de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede samen 
op de vloer en vertellen de eeu-

wenoude legende van King Lear.     
Niet voor niets is dit sprookjes-
achtige koningsdrama één van 
de indrukwekkendste toneel-
stukken van William Shakespeare; 
waar de nar koning is, de blinde 
ziet en liefde voorwaardelijk is. De 
leugen regeert en alles wijkt voor 
de macht. Wie heeft het hier ei-
genlijk voor het zeggen? De kin-
deren of de ouders? De leerling of 
de meester. Bereid u voor op een 

Fo
to

: J
aa

p 
Re

ed
ijk

avondje meegevoerd worden in 
een mooi verteld verhaal.
Kaarten à €19,- via:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023 5483838 of op 
de avond van de voorstelling aan 
de zaal.

Dode bij 
woningbrand
Heemstede - Bij een woning-
brand aan de Glipperweg in 
Heemstede is vrijdag 7 febru-
ari een persoon om het leven 
gekomen. Dat meldt de poli-
tie. De brand woedde op het 
terrein van manege Rusthof. 
De politie is een onderzoek ge-
start. Rond 17.30 uur werd de 
brand gemeld. De brandweer 
bluste het vuur.
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VEW JO10-1 wint gelijk opgaand duel 
tegen RCH JO10-4
Heemstede - Afgelopen zater-
dag, 8 februari, speelde VEW 
JO10-1 de Heemsteedse derby 
tegen de buren van RCH. Beide 
teams hadden er enorm veel zin 
in en dat was terug te zien in de 
wedstrijd.
De eerste 10 minuten golfde het 
spel op en neer zonder doelpun-
ten. Daarna ontbrandde de strijd.
 
Uit een corner wist RCH de 0-1 te 
maken. Vlak daarna zorgde Koen 
met een fraai schot voor de 1-1. 
Keeper Sem stond goed te kee-
pen maar toch maakte RCH de 
1-2. Daarna was het weer Koen 
die met een schot van de zijkant 
de 2-2 aantekende. Een mooie 
aanval via Ruben leidde helaas 
niet tot een doelpunt. De rust 
werd bereikt met een 2-3 stand 
voor RCH.
 
De tweede helft begon VEW met 
Fenna op doel. De puntjes waren 
op de spreekwoordelijke i gezet 
en dat zag je terug. Het spel werd 
beter en direct uit een achterbal 
wist Ties de 3-3 te maken. On-
danks een aantal goede reddin-
gen van Fenna en scherp verde-

digen van Teun en Dani, wist RCH 
toch de 3-4 te maken. Toen kreeg 
Ties het op zijn heupen. In een 
tijdsbestek van een paar minuten 
tilde hij, met twee schitterende 
schoten, de stand naar 5-4. RCH 
maakte de 5-5 en dat was het te-
ken voor VEW om nog even extra 
aan te zetten. Kian en Ruben stre-
den op het middenveld en Ru-
ben maakte de 6-5. Koen teken-

de de 7-5 aan met een afstands-
schot. Vlak daarna maakte Ruben 
de 8-5 nadat hij vrij voor het doel 
was gezet door Ties. RCH maakte 
op de valreep nog 8-6 en dit was 
ook de eindstand.
 
Een mooie overwinning voor 
VEW, die door goede samenwer-
king en veel spelplezier bereikt 
werd.

Foto aangeleverd door VEW

H    itgeest  : de ow
Heemstede - Een goed begin is 
het halve werk. En goed begon-
nen is HBC. Ambitieus en met de 
juiste instelling is de toon met 
twee gewonnen wedstrijden wel 
gezet. Van Uitgeest, die afgelo-
pen zaterdag 8 februari op be-
zoek kwam, werd vooraf ver-
wacht dat die lijn doorgezet kon 
worden.

Uitgeest mocht de aftrap nemen 
en na 2 passes en een verre trap 
van de spits had HBC alle geluk 
van de wereld. De bal kaatste van 
de lat via het hoofd van de kee-
per over de achterlijn. In plaats 
van 0-1 achter zorgde korte tijd 
later Arjen dat het 1-0 werd. De 

verhoudingen waren weer her-
steld. Via mooie combinaties 
en goed spel liep HBC nog voor 
rust uit naar 6-0. Mooie doelpun-
ten, zoals de corner van Jeroen 
die er prachtig indraaide en min-
der mooie doelpunten, zoals Arj-
en die maakte door met z’n knie 
de bal nog net te beroeren. Het 
maakte niet uit, allen telden.

In de rust was weinig toe te voe-
gen aan het spel van HBC, zij het 
dat er wat zorgvuldiger met pas-
ses omgaan kon worden. Direct 
na rust alweer zo een geluksmo-
mentje. Buiten bereik van Sebas-
tiaan kwam de bal op de paal. 
De wissels die Uitgeest had toe-

gepast hadden echter wel effect 
op de wedstrijd. HBC was nog 
steeds de betere, maar het over-
wicht was weg. Als je echter in de 
flow zit dan geef je het ook niet 
zo maar weg. Uitgeest wist twee 
keer te scoren, maar HBC zette er 
daar nog drie tegenover. De ver-
wachtte overwinning kwam zo, 
door de betere eerste helft, nooit 
in gevaar. Arjen (5X), Johan, Je-
roen, Martijn en Davy waren de 
doelpuntenmakers.

Voorlopig 3 weken ‘vakantie’ 
voordat we deze goede serie kun-
nen voortzetten.

Leo Holdorp

Open Dag 
bij RCH
Heemstede - Op een paar wed-
strijden na is het komend week-
end een redelijk voetballoos 
weekend. Wat is er dan mooier 
om toch te kunnen voetballen? 

RCH aan de Sportparklaan 6 or-
ganiseert in samenwerking met 
voetbalschool Sportwereld Ntin-
oudis een Open Dag op zondag 
16 februari. Gasttrainer voor deze 
dag is Bradley Martis van Sparta.
Vanaf 10.30 uur zijn zowel RCH le-
den als niet leden van harte wel-
kom. Broertjes, zusjes, nee�es, 
nichtjes, ze zijn allemaal welkom 
voor een kennismaking met RCH, 
die volgend seizoen 110 jaar be-
staat en de voetbalschool.

Het gaat om de leeftijdsklasse 

O11 tm O15. Je kunt je gratis aan-
melden bij jeugdcommissie@rch-
voetbal.nl of www.sportwereld-
ntinoudis.nl.

De organisatie staat garant voor 
een leuke voetbaldag en hoopt 
weer op een grote opkomst met 
wellicht weer nieuwe leden.
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Heemstede - Het weekend van 
zaterdag 8 en zondag 9 februari 
was voor alle turnsters van HBC 
Gymnastics de tweede peiling 
hoe de turnsters ervoor staan. Al-
le turnsters mochten weer op de 
vier toestellen laten zien wat ze 
geleerd hadden en zich meten 
met de andere turnsters van de-
zelfde leeftijd van twaalf ande-
re verenigingen uit rayon Kenne-
merland.

De zaterdag begon al heel goed 
met de jongste turnsters: pre in-
stap en instap. Dorien turnde een 
hele goede wedstrijd en kwam 
bij bijna alle toestellen het hoog-
ste uit. Zij kwam dan ook zeer ver-
diend op de 1ste plaats op het po-
dium te staan. Ook Sara en Veerle 
bij de instappers turnden als bes-
te op de brug. Veerle haalde zelfs 
bij vloer ook het hoogste cijfer en 
bij de balk en sprong werd zij 2de. 
In totaal ook een 1ste plaats op 
het podium. Amber turnde in de 
tweede wedstrijd en mede door 
een mooie dubbele flikflak en 
een kip op de brug kwam zij ook 
als 1ste plaats op het podium.
Dorien en Veerle werden deze 

dag de rayonkampioenen omdat 
zij bij beide wedstrijden van no-
vember en februari de beste wa-
ren in hun leeftijdsklasse.
Op zondag mocht Lieve, Livia en 
Merle hun tweede wedstrijd tur-
nen. Lieve turnde heel netjes de 
salto van de brug af en Merle 

turnde een balkoefening, zonder 
grote wankelingen. Lieve mocht 
5de plaats een medaille in ont-
vangst nemen. Hierna nog de se-
nioren Ires en Eva in de 4de di-
visie. Eva kreeg bij haar vloer-
oefening de serie met salto uit-
stap overslag niet voor elkaar, 
wat haar veel punten kostte. Bij 
Ires werd haar vloeroefening juist 
wel de uitwerking die ze hoopte 
en leverde een 11.55 op. Ook zij 
mocht op het podium voor een 
3de plaats medaille.

Twee rayonkampioenen 
voor HBC Gymnastics
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Sportnite 
sportinstuif
Heemstede - Op dinsdag 18 fe-
bruari, in de voorjaarsvakantie, 
organiseren de buurtsportcoa-
ches van SportSupport in Heem-
stede voor de eerst keer Sportnite 
tijdens de SportInstuif. Dit is voor 
kinderen de kans om Fortnite in 
het echt te spelen. Kinderen spe-
len in een game van 1,5 uur, vier 
battles en proberen elkaar met 
Nerfguns en pijltjes te raken.

SportNite vindt plaats bij Sport-
Plaza Groenendaal op de Sport-
parklaan 16 in Heemstede en is 
voor kinderen uit groep 4 t/m 8. 
Van 9:30 tot 11:00 uur zijn de kin-
deren uit groep 4 en 5 aan de 

beurt. Om 11:30 start een nieu-
we spel voor kinderen uit groep 
6 t/m 8 tot 13:00 uur. Het laatste 
spe staat van 13:30 tot 15:00 uur 
op het programma en is ook voor 
groep 6 t/m 8.

Battle passes (kaartjes) kosten 
€5,-. Per game is er plek voor 60 
kinderen, vol is vol.

Voor meer informatie en 
inschrijven:sportindewijk.nl.

Foto: Renata Jansen Fotografie

Heleen Hooij (VVD) wordt 
wethouder in Teylingen
Heemstede - Na een mooie car-
rière in de politiek verruilt Heleen 
Hooij de gemeenteraad in Heem-
stede voor een nieuwe baan als 
wethouder in Teylingen. De frac-
tie en het bestuur van Trilokaal 
dragen Heleen Hooij voor als 
nieuwe wethouder. Zij volgt Rob 
ten Boden op. In de voorgaande 
raadsperiode 2014-2018 was zij 
al een aantal jaren wethouder in 
Heemstede. Na de teleurstellen-
de verkiezingsuitslag van de VVD 
kon zij niet terugkeren op de-
ze post. Als raadslid ging zij ver-
der voor de VVD.Teylingen is ruim 
drie keer groter dan Heemstede 
en heeft 10.000 inwoners meer. 
Het is een welvarende gemeen-
te met een gemiddeld inkomen 
van ruim 41.000 euro waar Heem-
stede met 47.000 euro net boven-
uit komt.

Na haar studie in Wageningen 
deed Heleen 5 jaar ontwikke-
lingswerk, werd secretaris van de 
Bloemenveiling in Aalsmeer en 

vervolgens secretaris bij de Ver-
eniging Nederlandse Verkeers-
vliegers. In Heemstede bekleed-
de Hooij als wethouder de porte-
feuilles verkeer en financiën. Toen 
er  in Teylingen  intern binnen de 
partijen geen goede kandidaat 
voorhanden bleek, ging men op 
zoek binnen de netwerken. Zo 
kwam men uit bij Heleen Hooij. In 
Heemstede is Heleen Hooij raads-
lid voor de VVD. Dat vormde ech-
ter geen beletsel voor haar kandi-
daatstelling. Tijdens de gesprek-
ken bleek dat haar standpun-
ten dicht bij die van Trilokaal lig-
gen. Met haar ervaring als raads-
lid en wethouder zal ze van haar 
verblijf in Teylingen ongetwijfeld 
een succes kunnen maken.

In Heemstede zal Hooij worden 
opgevolgd door Joan Brouwers. 
Zij had in de voorgaande raads-
periode al zitting in de gemeen-
teraad voor de VVD.
 
Eric van Westerloo

Open inloop 
music & mind 
project
Heemstede - Op vrijdag 21 fe-
bruari van 14.00-15.30 uur vindt 
er een open inloop van Muziek 
& Dans plaats: music & mind pro-
ject, de maandafsluiting van Ont-
moetingscentrum Heemstroom 
i.s.m. WIJ Heemstede. Swing, 
blues, jazz… Heeft muziek in 
jouw leven een belangrijke rol 
gespeeld?
Deelnemers, hun familie en 
buurtbewoners zijn van harte 
welkom op deze middag in Ont-
moetingscentrum Heemstroom 
op de Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede.

Menso de Maar nieuwe directeur 
bij WIJ Heemstede
Heemstede - Per 31 januari heeft 
directeur Annette Aukema WIJ 
Heemstede verlaten om van haar 
pensioen te gaan genieten. In 
Menso de Maar heeft WIJ Heem-
stede haar opvolger gevonden. In 
zijn functie als directeur-bestuur-
der van Stichting Sportpark De 
Eendracht heeft hij sociaal-maat-
schappelijke projecten opgezet 
in Amsterdam Nieuw-West. Daar-
voor was hij directeur van Stich-
ting Studenten Voorzieningen 
Rotterdam en Stichting Erasmus 
Sport. Menso de Maar wil vanuit Fo

to
 a

an
ge

le
ve

rd
 d

oo
r W

IJ
 H

ee
m

st
ed

edie leidinggevende ervaring met 
het hele team van medewerkers 
en vrijwilligers voor nog meer 
maatschappelijke waarde van WIJ 
Heemstede gaan zorgen en de 
organisatie verder versterken.
De Gemeente Heemstede heeft 
op 30 januari de budgetsubsidie 
2020-2023 van WIJ Heemstede 
gehonoreerd. Gezamenlijk willen 
zij er preventief voor zorgen dat 
inwoners van Heemstede zo lang 
mogelijk mee kunnen doen in 
een inclusieve samenleving met 
een sterk sociale basis.

DigiD bij 
SeniorWeb
Heemstede - Op dinsdag 18 fe-
bruari van 10-12 uur is er een 
open inloop met presentatie over 
DigiD van SeniorWeb in de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heemstede. 
Uw belastingformulier invullen of 
een toeslag aanvragen? Dat kan 
met DigiD. Maar DigiD is bij veel 
meer instanties te gebruiken, zo-
als de politie, zorginstellingen en 
zorgverzekeraars. 

Piet-Hein Buur, vrijwilliger van Se-
niorWeb Haarlem, laat u zien hoe 
u DigiD gebruikt.
Aansluitend aan de presentatie 
helpen de ervaringsdeskundigen 
van SeniorWeb u graag met vra-
gen over PC, laptop, tablet, iPad 
of smartphone. Neem uw eigen 
apparaat mee.
Gratis toegang. Aanmelden is 
niet nodig.





13 februari
  Taxateur Arie Molendijk op 
Plein1. Julianaplein 1 in Heem-
stede. Van 13-15.30 u. Meer in-
fo: www.molendijkboeken.nl.

  Muzikale bijeenkomst Over 
Passionen. Pauwehof en de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede. Om 20 u.

  Speciale biertjesproeverij. Ca-
fé de 1ste Aanleg op de Raad-
huisstraat 103 in Heemstede. 
Om 20 u. Kosten: € 6,50. Kaart-
jes vooraf ophalen en betalen 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

20 februari
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede, van 
14-15.30 u.

  Cello- en pianoconcert in De 
Kapel. Potgieterweg, Bloemen-
daal. Om 20 u. Voor Nadere in-
formatie: www.dekapel-bloe-
mendaal.nl.

  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. WIJ in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Van 14-15.30 u. 

14 februari
  Mediaspreekuur, 14-15:30 uur 
Bibliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Gratis.

  Workshop ‘Zingen over de lief-
de’. WIJ in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Van 10-12 u. 
Kosten: € 8,-.

  Workshop Valentijn bloem-
schikken. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Om 13.30 u. 
Kosten € 6,- per keer. Opgeven 
via www.wijheemstede.nl, of 
via tel.: 023 – 54838 28 of mail 
naar info@wijheemstede.nl of 
rechtstreeks bij Lucia op 023 - 
8224909 of 06-17573339.

  Valentijn Kinderdisco. Jeugd-
ruimte Plexat bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 19-21 u. Kos-
ten: 3 euro inclusief snoep en 
2 limo.

  Vrijzinnige bewerking van 
‘King Lear’ in de Luifel. Heren-
weg 96, Heemstede. Om 20.15 
u. Kaarten à €19,- via: www.
podiaheemstede.nl of via 023 
5483838.

21 februari
  Open inloop music & mind 
project. Ontmoetingscentrum 
Heemstroom, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Van 14-15.30 u.

▲ 15 februari
  Mix-It Valentijndisco. Jeugd-
ruimte van Plexat in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, van 
19.30-22 u. Entree € 7,- incl. 2 
frisdrankjes. Meer info op tel.: 
023 5483828 of e-mail plexat@
wijheemstede.nl.

22 februari
  Workshop vogelhuisjes be-
schilderen bij KIMT. Voor ba-
sisschoolkinderen. Max. deel-
nemers: 12. Locatie: Tuinhuis 
KIMT, Herenweg 18 Heemste-
de, ingang Groenendaalse bos, 
t.o. Manpadslaan. Van 14-15.30 
u. Aanmelden: info@komin-
mijntuin.com of telefonisch: 
023-5282651 (Mik van der Bor).

7 maart
  Oud Zandvoort wandeling op 
iedere eerste zaterdag van de 
maand. Zandvoorts Museum, 
Swaluestraat 1 in Zandvoort. 
14 u., prijs: € 5,- per persoon.

  Biomarkt in Haarlemmer 
Kweektuin. Ingang Klever-
laan 9, Haarlem. Van 10-15 u. 
Informatie: biomarkt@wijtelen- 
groente.nl, www.haarlemmer- 
kweektuin.nl, www.wijtelen- 
groente.nl.

16 februari
  Domstad Blazers Ensemble bij 
Theeconcert Oude Kerk. Wil-
helminaplein, Heemstede. Om 
15 u. Na afloop is er een deur-
collecte.

  Vlooienmarkt in Heemste-
de. Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede.  
Van 9.30-16 u. Toegang  2,50 
euro (kinderen t/m 11 jaar en 
onder begeleiding zijn gratis). 
Meer info op www.mikki.nl of 
via tel.: 0229-24 47 39/24 46 49.

  Open Dag bij RCH. Sport-
parklaan 6, Heemstede. Vanaf 
10.30 u. Gratis aanmelden via 
jeugdcommissie@rch-voetbal.
nl of www.sportwereld-ntin-
oudis.nl.

  Liefdesliedjes bij Peuter & Kleu-
terpret. Plexat in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Van 
11-12.30 u. Entree: € 6,- per 
kind. Geen pin. Ouders/bege-
leiders zijn gratis. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of via: 
023-548 38 28.

  Lezing over Frederik van Eeden 
in De Kapel. Potgieterweg 4, 
Bloemendaal. Om 10.30 u.

23 februari
  10.000 stappenwandeling. Ver-
trek 10 u. vanaf het zwembad 
Groenendaal Sportplaza op de 
Sportparklaan16, Heemstede.

17 februari
  Wereldmenu in de Luifel. He-

renweg 96, Heemstede. Aan ta-
fel tussen 17.15 -18 u. Kosten: 
€11,50.Reserveren tot uiterlijk 
10 u. op de dag zelf, op: 023 - 
5483828.

24 februari
  Workshop Intuïtief schilderen. 
De Luifel, Hereweg 96, Heem-
stede. Van 10-12 u. Kosten per 
workshop: €20,- incl. materiaal. 
Meer info: www.intuitief-schil-
deren.nl. Verplicht reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
op tel.: 5483828.

18 februari
  DigiD bij SeniorWeb. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Van 
10-12 u. Gratis toegang, aan-
melden niet nodig.

  Sportnite sportinstuif. SportP-
laza Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede. Van 
9.30-15 u. Kosten €5,-. Per 
game is er plek voor 60 kinde-
ren, vol is vol. Meer informa-
tie en inschrijven: sportinde-
wijk.nl.

18 februari en 3 maart
  Koffie met muziek op Plein1. 
WIJ Heemstede in Plein1, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. Van 
10.30-12 u. Kosten 20 euro 
p/k. Aanmelden op Plein1 
1e verdieping of via tel.: 023- 
5288510.

17 maart
  Workshop Fondsenwerving. 
WIJ in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 19.30-21.30 
u, inloop vanaf 19.15 u. Gra-
tis. Aanmelden tot donderdag 
12 maart 2020: jvanduin@wij-
heemstede.nl (16 deelnemers).

19 februari
  Taalsoos, 10.15-11:30 uur Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Gratis.

TENTOONSTELLINGEN
Vanaf 12 februari

  Expositie Carlos Casas met een 
boodschap. De Heerlijkheid, 
Raadhuisstraat 62 te Heemste-
de.

Tot 1 maart
  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swa-
luëstraat 1, Zandvoort. Info op: 
www.zandvoorts-museum.nl. 

T/m 1 juni
  Familietentoonstelling Dino-
makers in Teylers Museum. 
Spaarne 16, Haarlem. Meer in-
fo op: www.teylersmuseum.nl/

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Heemstede - De Valentijnsge-
dichtenwedstrijd is voorbij. Wat 
een heerlijke romantiek gevat in 
dichtkunst ontving de redactie af-
gelopen weken.  Het was nog een 
zware klus voor ons redactieteam 
om hieruit het winnende gedicht 
te kiezen. We kozen er uiteinde-
lijk niet een, maar twee. Meester 
patissier Tummers Passionelle op 

de Binnenweg 133 was daarom 
zo vriendelijk om maar liefst twee 
dozen heerlijke hartbonbons be-
schikbaar te stellen als prijs.

Dan nu de winnaars. De eerste 
winnaar is Wendy van der Aar uit 
Haarlem met haar gedicht ‘Lief-
desgeheimen’. De tweede win-
naar is de groep van Ontmoe-

tingsgroep Pleinhart, die geza-
menlijk het gedicht ‘Hartverwar-
mend’ schreef. Van harte gefelici-
teerd! Vrijdag worden de prijzen 
aan de winnaars overhandigd, 
die reeds zijn geïnformeerd. Beide 
gedichten plaatsen we hieronder 
nog een keer.

Samen
Daar in het hoge duingras
Sta jij 
Schitterend in het licht

Onze haren wapperen
in de wind
Ik proef de zilte zeelucht
Samen kijken wij in de verte

Een aanraking
Een enkele blik 
Alleen wij begrijpen elkaar 
 
Puk

Al die ik liefheb
Doe ik in een doosje
Zodat ik die kan openen
Wanneer ik liefhebben wil
Ik zou jou in een doosje
willen doen
Alleen denk ik dat
Het doosje
Nooit
Zou worden gesloten
 
Marcel Harting

Hij is,
de stijfkoppigste man,
die ik ken.
 
Hij heeft een gedrag,
waar ik
niet aan wen.
 
Hij zegt:
je moet me nemen,
zoals ik ben.
 
Hij wil,
dat ik groei en wording ont-
ken.
 
En toch,
als hij me aanraakt,
ben ik helemaal van hem...
 
Thalia

Ontploffing in portiek: getuigen gezocht
Heemstede - De recherche heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
aanleiding van een ontploffing 
in de nacht van zondag op maan-
dag  10 februari in een apparte-
mentencomplex aan de Waterhof 
en is nog op zoek naar getuigen.

Rond 03.45 uur werd bij de meld-
kamer van politie gebeld dat er 
een explosie was geweest in een 
gebouw aan de Waterwolf. Poli-
tie is naar de Van den Eijndekade 
gegaan en trof aan de Waterwolf 
onder andere gebarsten ramen 
en deuren aan. Voor zover be-
kend, raakte niemand hierbij ge-
wond. De omgeving werd afge-
zet en de afd. Forensische Opspo-
ring is ter plaatse geweest voor 
sporenonderzoek.
De recherche doet onderzoek 
naar wat de ontploffing heeft ver-
oorzaakt.

Getuigenoproep
De recherche doet onderzoek 
naar de toedracht van dit inci- Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

dent en is op zoek naar men-
sen die mogelijk iets verdachts 
gezien hebben in de omgeving 
van de Van den Eijndekade en 
het gebouw aan de Waterhof in 
de nacht van zondag op maan-
dag.  Heeft u informatie die het 
onderzoek verder kan helpen?
Heeft u iets verdachts gezien 

zondagavond vlak voor of na de 
overval in de omgeving? Geef 
dan uw tips door via telefoon-
nummer 0900-8844. Deelt u uw 
informatie liever anoniem? Bel 
dan met Meld Misdaad Anoniem 
op 0800-7000.

Bron: Politie.nl.

Workshop Fondsenwerving 
bij WIJ Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 17 
maart vindt van 19.30-21.30 uur 
de workshop Fondsenwerving 
plaats bij WIJ in de Luifel op de 
Herenweg 96, Heemstede.  Als 
(vrijwilligers)organisatie kun je 
soms wel wat hulp gebruiken om 
je dromen waar te maken. Tijdens 
deze workshop ontvang je infor-
matie over hoe en waar je het 
beste op zoek kunt gaan naar fi-
nanciële ondersteuning, in het 
bijzonder bij fondsen.

De workshop bestaat uit twee 
delen. Voor de pauze leer je wat 
fondsenwerving is, welke manie-
ren er zijn om aan geld te komen 
en welke daarvan het beste pas-
sen bij de eigen vereniging of or-
ganisatie. Daarnaast wordt be-
sproken hoe een aanvraag kan 
worden ingediend bij een fonds 
en aan welke eisen zo’n aanvraag 
moet voldoen. Na de pauze is er 
gelegenheid om een vraagstuk 
van de eigen organisatie voor te 
leggen en met elkaar te bespre-

ken. Ook wordt gekeken naar al-
ternatieve mogelijkheden om 
geld te werven.

Na deze workshop weet je precies 
waar je moet zijn en hoe je moet 
handelen om de dromen van 
jouw organisatie waar te maken.
Deze workshop is bedoeld voor 
vrijwilligers/ medewerkers van 
(vrijwilligers) organisaties en 
(burger) initiatieven. De work-
shop wordt gegeven door Wille-
mijn van den Bos. Zij is fondsen-
werver van de Stichting Vrienden 
van Nieuw Unicum in Zandvoort 
en zelfstandig fondsenwerver 
op het gebied van zorg, cultuur 
en welzijn. Deelname aan deze 
workshop is gratis. Inloop van-
af 19.15 uur. Bij afmelding bin-
nen 24 uur voor aanvang of bij af-
wezigheid zonder afmelding kan 
een bedrag van €20,00 in reke-
ning worden gebracht. Aanmel-
den kan tot donderdag 12 maart 
2020: jvanduin@wijheemstede.nl 
(16 deelnemers).

Liefdes-
geheimen

Ik zou je wel willen zoenen
wanneer dit kon en mocht
ik zou je wel willen strelen
wanneer ik je stiekem
bezocht
en wanneer het dan kon
je eeuwig beminnen
deze liefde valt, buiten ieder 
kader en elk boekje
enkel geschreven in deze
zinnen.

Wendy van der Aar,
Haarlem

Hartverwarmend
Een vrolijk hart op Pleinhart
voor ons is dat een nieuwe start
Wij zijn misschien grijs en senior
maar lang niet saai of zielig hoor!
Door elkaar liefde en kracht te geven
hebben wij hier een heel goed leven.
Lief en leed delen we met elkaar
en staan door ervaring geleerd voor elkaar klaar.
We vergaren graag kennis het hele jaar rond
en ook cultuur en bewegen houden ons gezond.
De krant laat ons het nieuws beleven
en ook wat in de Heemsteder is beschreven.
Plein1, wat doen we er veel
is werkelijk multifunctioneel.
Kom eens langs en proef een keer
van een hartverwarmende sfeer!

Ontmoetingsgroep Pleinhart

Achtste editie van de 
Kunstbeurs Heemstede
Heemstede - In 2020 beleeft 
Kunstbeurs Heemstede haar 
achtste editie in SportPlaza Groe-
nendaal, Sportparklaan 16 in 
Heemstede, van 20 t/m 22 maart. 
De kunstbeurs is een begrip ge-
worden: de bezoekersaantallen 
nemen elk jaar toe en er melden 
zich inmiddels kunstenaars van-

uit het hele land en daarbuiten 
aan. De opzet is gelijk: door kun-
stenaars georganiseerd bij wijze 
van sympathiek alternatief voor 
de gecommercialiseerde kunst-
markt. Openingstijden:
Vrijdag 20 maart 18.00-20.30 uur
Zaterdag 21 maart 11.00-17.00 uur 
Zondag 22 maart 11.00-17.00 uur.

Foto aangeleverd

Valentijnsgedichtenwedstrijd met Tummers Passionelle

Winnaars zijn bekend! 

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wereldmenu 
in de Luifel
Heemstede - Op maandag 17 fe-
bruari er een themamaaltijd met 
een Wereldmenu in de Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede. Voor de 
maaltijden kunt u aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.00 uur. Kosten: 
€11,50. Reserveren hiervoor kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: 023 - 5483828.

En de laatste 
inzendingen:

10 12 februari 2020
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Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Enquête over winkelgebied 
Heemstede Centrum
Waar bent u blij mee in het centrum van 
Heemstede? En wat kan er nog beter? Laat het 
weten! Winkeliersvereniging Winkelcentrum 
Heemstede en gemeente werken aan een 
actieplan voor een toekomstbestendig en 
levendig Heemstede Centrum. Uw mening 

is daarin belangrijk en daarom horen we 
die graag. Vul dus de enquête in. Dit kan tot 
uiterlijk 19 februari. De uitkomsten nemen we 
mee in het actieplan.
Ga voor de online enquête naar: 
bit.ly/heemstedecentrum Op de hoogte 

blijven van de 
bekendmakingen 
in uw buurt?
De overheid biedt haar diensten en 
berichten steeds vaker online aan. 
U kunt via de e-mailservice of app 
van ‘Over uw buurt’ op de hoogte 
blijven van berichten van de 
overheid. Denk hierbij aan publicaties 
over omgevingsvergunningen of 
bestuurlijke besluiten. 
Ga naar overuwbuurt.overheid.nl

Gemeente Heemstede ook 
bereikbaar via WhatsApp
Een vraag stellen over openbaar 
groen of weten wat de status van uw 
paspoortaanvraag is? Dat kan via WhatsApp. 
Om gemeente Heemstede een WhatsApp-
bericht te sturen, voegt u 06 10 98 76 87 toe 
aan uw contacten. Dit nummer wordt alleen 
gebruikt voor WhatsApp en niet voor bellen 
of sms’en. Van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur beantwoorden 
medewerkers praktische vragen via 

WhatsApp. Naast tekstberichten kunt u ook 
foto’s, video’s en geluidsopnames meesturen.

Geen privacygevoelige informatie
Via WhatsApp worden géén persoonlijke 
gegevens uitgewisseld, zoals een 
rekeningnummer of burgerservicenummer. 
Wanneer om privacygevoelige informatie 
wordt gevraagd, dan belt of mailt de 
gemeente u hierover terug.

Secretaris Scoutinggroep WABO
Ben jij goed in het bijhouden van de mailbox, 
schrijven van notulen en vind je het leuk 
om zo nu en dan mee te draaien met een 
groepsactiviteit in het bos? Dan ben jij onze 
nieuwe secretaris! 

Lezing geven over historie 
van tuinen 
Kom In Mijn Tuin zoekt, in het kader van het 
Adriaan Pauw-jaar, een vrijwilliger die een 
lezing wil geven over de historie van tuinen. 
Heb jij die kennis en wil je deze delen met 
anderen dan zien en horen we je graag!

Vrijwilligers Hospicehuis
Hou je van koken en lijkt het je wat om in 
ons hospice een waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren als kookvrijwilliger of verzorger 
persoonlijke was/kleding? Heb je 2x per week 
een paar uurtjes tijd over dan nodigen we je 
graag uit!

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Inloop bij Informatiepunt Plein1:
maandagmiddag, woensdag en 
donderdagmiddag

Inloop bij Informatiepunt De Pauwehof:
woensdag- en vrijdagochtend

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 58, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 535909, ontvangen 

 27 januari 2020
- Jac. P. Thijsselaan 4, het kappen van 1 eik, 

wabonummer 536869, ontvangen 
 28 januari 2020
- Johan Wagenaarlaan 64, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 535893, ontvangen 

 27 januari 2020
- Raadhuisstaat 89-89A, het uitbreiden van 

de bovenwoning en bouwen bedrijfsruimte 
op de begane grond achter de winkel, 
wabonummer 535794, ontvangen  

 27 januari 2020
- Raadhuisstraat achter 31-31A en aan 

de Drenthelaan, het realiseren van 
3 appartementen en verbouwen 
winkelruimte, wabonummer 538446, 
ontvangen 30 januari 2020

- Res Novaplein 37, bedrijfsruimte in 
woongebouw verbouwen naar een 
appartement, wabonummer 538125, 
ontvangen 29 januari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Dr. P. Cuyperslaan 1, het plaatsen van 

een dakkapel in het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 534328, verzonden 

 4 februari 2020
- Drieherenlaan 16, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 530069, verzonden 
 3 februari 2020
- Ir. Lelylaan 6, het restaureren van het 

natuursteen en opnieuw schilderen van de 
wapens bij het Oude Slot, wabonummer 
530043, verzonden 4 februari 2020

- Leidsevaartweg 73, restaureren voormalig 
pompstation, wabonummer 502363, 
verzonden 6 februari 2020

- Leidsevaartweg 1F, aanbrengen façade 
palen als anti-inbraakmaatregel en 
verbetering uitstraling pand, wabonummer 
467569, verzonden 7 februari 2020

- Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van 
een haagondersteunende constructie met 
klimop, wabonummer 531035, verzonden 

 6 februari 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen 

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 532010, 
ontvangen 20 januari 2020

- Herenweg 129, restaureren en aanpassen 
Rijksmonument, wabonummer 515942, 
ontvangen 19 december 2019

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

In deze uitgave:
- Bestemmingsplan 
 ‘Aanvullende voorschriften 
 parkeren’ vastgesteld

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



Ravage door vandalen en inbrekers 
bij tuinderscomplex BATV
Bennebroek - Het was een tijd 
lang rustig op het tuinderscom-
plex BATV (Bennebroekse Ama-
teur Tuinders Vereniging) op de 
Zandlaan, een complex met 115 
tuinen, maar zaterdag 8 februari
is er een enorme ravage aange-
richt door vandalen. Dit meldt 
de Technische Commissie van de 
vereniging.

Deze zomer is er een nieuwe 
blokhut neergezet, zelfs voorzien 
van een anti inbraakstrip. Dat 
heeft niet geholpen want de van-
dalen hebben de planken van de 
deur eraf getrokken.

Alle brandblussers leeggespoten, 
ramen ingegooid, koelkast ge-
plunderd, alles van de kant ge-
trokken, alle kabels van de elek-
trische apparatuur doorgeknipt 
enz. Kortom een enorme ravage.
Daarnaast is er ook bij 25 tuinders 
ingebroken. Ook bij hen is een 
enorme ravage aangericht.

“Dit is zeker niet de eerste keer 
dat er ingebroken is, maar de-
ze omvang is zo groot dat je hier 

Biomarkt in Haarlemmer Kweektuin
Haarlem - De BioMarkt ontwaakt 
uit de zachte winterslaap. De Bio-
Markt vindt op zaterdag 7 maart 
tussen 10-15 uur plaats op het 
voorterrein van de Haarlemmer 
Kweektuin, ingang Kleverlaan 
9 in Haarlem. Je kunt er terecht 
voor allerlei biologische, gluten-

vrije of duurzaam geproduceer-
de producten. Bv groente, Pad-
destoelen,  kiemgroente brood, 
gebak, kaas, worst, jam, honing, 
bier, olijfolie en azijn, zero waste 
verpakkingen en waterzuiveraars.
Het is behalve voor je zaterdagse 
boodschappen doen op de markt 

ook een gezellige plek om wat te 
eten en te drinken. De BioMarkt 
wordt georganiseerd door Zelf-
oogsttuin Wij Telen Groente.
Voor informatie zie:
biomarkt@wijtelengroente.nl,
www.haarlemmerkweektuin.nl,
www.wijtelengroente.nl.

spreekt van puur vandalisme”, al-
dus de vereniging.
BATV vindt het erg voor alle vrij-

willigers en gedupeerde tuinders 
die hier zoveel tijd en energie in 
steken.

Foto’s aangeleverd door BATV

Workshop vogelhuisjes 
beschilderen bij KIMT
Heemstede - In de voorjaarsva-
kantie, op zaterdagmiddag 22 fe-
bruari van 14.00 uur tot 15.30 uur 
is er op Kom In Mijn Tuin (KIMT) 
een workshop ‘vogelhuisjes be-
schilderen’ voor basisschoolkin-
deren. Vooraf wordt er eerst uit-
leg gegeven over de vogels in 
onze tuinen en in het bos. Maxi-

maal aantal deelnemers: 12. Lo-
catie: Tuinhuis KIMT, Herenweg 
18 Heemstede, ingang Groe-
nendaalse bos, tegenover Man-
padslaan. Voor meer informatie: 
www.kominmijntuin.com. 
Aanmelden:info@kominmijntuin.
com of telefonisch: 023-5282651 
(Mik van der Bor).

Bijzonder 
strandplaatje
Heemstede/Zandvoort - 
Monique Rusman uit Heem-
stede maakte deze bijzon-
dere foto in Zandvoort. Ze 
vertelt daarbij: “Deze foto 
nam ik afgelopen vrijdag op 
het strand (boulevard Pau-
lus Loot) van Zandvoort. Het 
lijkt of de foto gefotoshopt 
is; maar dit is niet het geval.”

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’.

Verwijdering vaartuig 
Bronsteevijver
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen op een al vergunde ligplaats:
- Een grijze aluminium boot, genaamd Thor, 

in de Bronsteevijver op ligplaats BSV en 
004/005 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 26 februari 2020 
de gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt 
het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften parkeren’ 
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken overeenkomstig artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Aanvullende voorschriften parkeren’ met 
planid NL.IMRO.0397.BPparkeren-0201 
op 30 januari 2020 heeft vastgesteld. Het 
bestemmingsplan voorziet in een uniform 
toetsbaar parkeerbeleid voor het gehele 
grondgebied van de gemeente Heemstede. 
Een thematisch bestemmingsplan dat 
voor het gehele grondgebied geldt wordt 
ook wel een paraplubestemmingsplan of 
parapluplan genoemd. Dit parapluplan 
wijzigt slechts op het onderdeel parkeren 
de huidige bestemmingsplannen en laat 
de bestemmingsplannen voor het overige 
ongewijzigd.

Door een wijziging in de Woningwet 
zijn de stedenbouwkundige bepalingen 
uit de Bouwverordening, waaronder de 
parkeernormenbepaling, komen te vervallen. 
Het parkeerbeleid zoals vastgesteld in de 
‘Nota Parkeernormen Heemstede’, is daarom 
momenteel niet rechtstreeks afdwingbaar. Door 
het bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften 
parkeren’ kunnen alle bouwplannen worden 
getoetst op het aspect parkeren. 

Waar kunt u het bestemmingsplan 
inzien?
Het bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken zijn digitaal te raadplegen op de 
websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPparkeren-0201). Ook liggen de documenten 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad naar voren hebben gebracht, 
kunnen met ingang van donderdag 13 
februari 2020 gedurende 6 weken (dus tot 
en met woensdag 25 maart 2020) tegen dit 
besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor 
belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
(tijdig) zienswijzen bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren 
indienen:
Per post Raad van State, Afdeling 
  bestuursrechtspraak  
  Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

Digitaal Digitale loket op de website van 
  de Raad van State
Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 
Binnen het loket volgt u de instructies en vult 
u de formulieren in. Deze kunt u dan digitaal 
verzenden. Bijlagen levert u eveneens digitaal 
aan via het loket. 
Let op: U kunt geen beroep instellen per e-mail 

Als beroep wordt ingesteld kan ook een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, als spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking op 26 maart 2020, 
tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan telefonisch contact op met mevrouw 
E. Suijk via (023) 548 57 53. U kunt ook een 
e-mail sturen naar e.suijk@heemstede.nl




