
de Heemsteder
www.heemsteder.nl  |  0238200170 20 februari 2019

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Achterop deze 
krant het

Gemeentenieuws

Heemstede – Op de begraafplaats aan de Herfstlaan is al menig 
kleurenpracht te aanschouwen van het vroege voorjaar. Een 
impressie van prachtige krokussen in vrolijke en bonte kleuren 
die een waar genot  zijn voor het oog  en die de komst van het 
prille voorjaar aankondigen.

Mooi Heemstede in de winter, of voorjaar? 
Foto: Marenka Groenhuijzen
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Wethouder Sjaak Struijff op de markt
Heemstede - Het hele politieke 
repertoire komt aan de orde als 
wethouder Sjaak Struijff inwo-
ners van Heemstede aanspreekt 
op de markt. Maar dan moet hij er 
eerst wel wat moeite voor doen. 
Al gauw is het antwoord: “Geen 
tijd”. Maar een goede marktkoop-
man laat zijn klant niet lopen 
en na even doorvragen, komen 
er dan toch interessante gesprek-
jes. Betrokken enthousiasme dus. 
Manpadslaan, hoogbouw wat 
misschien nog betaalbaar is voor 
de jeugd. Heb je geen betaal-
bare huizen voor de jeugd dan 
loopt  het kindertal terug en hoef 
je de scholen ook niet aan te pak-
ken zoals nu de plannen zijn. Veel 
jeugd op de markt, maar die zijn 
op zoek naar hartige hapjes. Die 
vinden de weg wel op de markt in 
Heemstede.
Wat opvalt bij de wethouder is de 
algemene tevredenheid die uit 
de gesprekken komt.  Wel zijn er 
opmerkingen over een trage be-
sluitvorming  bij de gemeente-
raad. Het duurt allemaal zo lang. 
De wethouder vraagt aandacht 
voor uw meedoen aan enquêtes 

via mail over actuele onderwer-
pen en bij beleid, plannen en ver-
anderingen in de gemeente. Aan-
melden kan via:

www.heemstede.nl/digipanel.  
Maar de gesprekken gaan geluk-
kig niet alleen over de politiek, er 
is ook ruimte voor leuke en per-

soonlijke dingen in het leven in 
heerlijk Heemstede.

Ton van den Brink 

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Proef afvalinzameling wijk 
Merlenhoven start op 1 maart
Heemstede - Op 15 februari gaf 
wethouder Van der Have samen 
met de heer Wiers, voorzitter van 
de klankbordgroep, het startsein 
voor een proef afvalinzameling 
die een half jaar gaat duren.

Het vorige college had het plan 
opgevat om plastic,metaal, blik 

en drinkpakken (PMD) in een ex-
tra derde rolemmer op te halen.

Dat viel slecht in de wijk. Vrijwel 
niemand wilde een extra con-
tainer op het erf. Samen met de 
nieuwe wethouder, de Meerlan-
den en de klankbordgroep is nu 
gekozen voor een andere oplos-

sing. Per 1 maart wordt het PMD 
afval thuis opgehaald in de be-
staande grijze rolemmer, het GFT 
blijft gewoon opgehaald via de 
groene rolemmer. De rest van 
het afval, dat voorheen in de grij-
ze rolemmer ging, moet naar een 
brengparkje in de wijk worden 
gebracht. Voor dit doel staan er 
vijf bovengrondse containers in 
de wijk. Men verwacht dat het 
restafval, dus zonder PMD, nog 
maar zo weinig is dat een enkel 
loopje naar de container geen 
probleem zal zijn. De bewoners 
die bij het startschot aanwezig 
waren bleken enthousiast over 
het nu gekozen model.

Mocht de proef een succes zijn 
dan wordt het stap voor stap in 
de hele gemeente uitgerold. Op 
28 februari wordt de grijze rol-
emmer in Merlenhoven voor de 
laatste maal geleegd. Over een 
half jaar volgt een evaluatie. 

Eric van Westerloo

Gemeente 
stuurt per abuis 
verkeerde brief
Heemstede - Vorige week 
heeft de gemeente een brief 
verstuurd aan alle 65-75 ja-
rigen die zelfstandig wo-
nen in Heemstede. Het be-
treft een uitnodigingsbrief 
voor deelname aan een acti-
viteit begin maart van stich-
ting SportSupport. Voor de-
ze mailing is per abuis een 
verouderd adressenbestand 
gebruikt. Hierdoor is deze 
brief helaas ook verstuurd 
aan een aantal overleden in-
woners. De gemeente be-
treurt dit zeer en beseft dat 
dit voor de betrokken na-
bestaanden bijzonder pijn-
lijk is. De gemeente neemt 
met alle nabestaanden per-
soonlijk contact op om ex-
cuses te maken. Onderzocht 
wordt hoe deze fout heeft 
kunnen plaatsvinden. Uiter-
aard wordt al het mogelijke 
gedaan om herhaling in de 
toekomst te voorkomen.

Huis-aan-huisbladen veel gelezen 
en gewaardeerd volgens NIPO
Heemstede - Het NIPO deed een 
bereik onderzoek naar de ‘gra-
tis huis-aan-huisbladen, kwaliteit 
en bereik’. De Heemsteder is zo’n 
gratis huis-aan-huisblad. Het on-
derzoek vergeleek de kwaliteit en 
het bereik van de huis-aan-huis-
bladen met andere media zoals 
de landelijke dagbladen, regiona-
le nieuwsbladen , radio/televisie-
bladen en tijdschriften. Het NIPO-
onderzoeksrapport met con-
clusies werd onlangs gepresen-
teerd.  Er werd onder meer geke-
ken naar het lezersprofiel, de re-
clamebeleving, het bereik, het 
leesgedrag en de leesduur. Som-
mige mensen noemen het huis-
aan-huisblad in de volksmond 
het ‘Sufferdje’, dat eigenlijk een 
spotnaam is. Onterecht eigenlijk. 
Uit dit NIPO-onderzoek blijkt juist 
dat een huis-aan-huisblad alles-
behalve ‘suf’ is, maar zeer gewaar-
deerd wordt door de lezer en het 
een eigen vaste plaats in het Ne-
derlandse medialandschap heeft. 
Het huis-aan-huisblad wordt niet 
ter vervanging gelezen voor een 
dagblad, tijdschrift of radio/tele-
visieblad. Het profiel van de lezer 
van huis-aan-huisblad wijkt nau-
welijks af van de gemiddelde Ne-
derlander, gezien leeftijd, soci-
ale klasse , gezinsgrootte of op-
leidingsniveau. Het bereikt hier-
door een grote groep die een 
goede afspiegeling vormt van 
de Nederlandse bevolking. Qua 
bereik doet het huis-aan-huis-

blad het uitstekend, dat vergelijk-
baar is met het bereik van de be-
taalde en gratis dagbladen. Van 
de Nederlandse bevolking leest 
76% een gratis huis-aan-huis-
blad, een aanzienlijk bereik. Het 
huis-aan-huisblad biedt daarom 
een uitstekend podium voor re-
clame, waarmee dus veel mensen 
worden bereikt qua lezersprofiel, 
maar tevens  qua aantal en sprei-
ding (huis-aan-huis).  Het is ech-
ter een misvatting, dat huis-aan-
huisbladen alleen gelezen wor-
den voor de advertenties. Het on-
derzoek concludeerde dat maar 
liefst 88% van de lezers naast de 
advertenties ook artikelen leest 
en verwacht. Juist deze combina-
tie zorgt daarom voor een gun-
stig reclame-effect. Tezamen met 
het bereik is een huis-aan-huis-
blad  daarom voor afnemers een 
logische keuze om te adverteren. 
Het huis-aan-huisblad is vormt 
hiermee een volwaardige en 
laagdrempelige concurrent voor 
andere media en het wordt door 
afnemers vaker ingezet. Gemid-
deld worden 16 minuten aan het 
lezen van het huis-aan-huisblad 
besteed. Een goede score ten op-
zichte van een dagblad, waaraan 
33 minuten aan leesduur worden 
gespendeerd. Daarbij moet wor-
den aangetekend dat een huis-
aan-huisblad vaak dunner is dan 
een dagblad.

Bart Jonker 

Bouw van Landgoed Wickevoort 
kan van start gaan
Regio - De duurzame gebieds-
ontwikkeling van Landgoed Wic-
kevoort in de Haarlemmermeer 
kan van start gaan. Onlangs heeft 
de Raad van State het bestem-
mingsplan bepaald. 
De voorgenomen bouw van het 
met Landgoed Wickevoort, dat 
57 hectare beslaat moet duizend 
nieuwe duurzame woningen op-
leveren om aan de groeiende wo-
ningbehoefte in de omgeving te 
voldoen. Deze duurzame wonin-
gen kunnen in hun eigen ener-
giebehoefte gaan voorzien, door 
een warmtepomp, zonnepane-

len, vloerverwarming en duurza-
me elektriciteit. Het biedt tevens 
ruimte voor woon, zorg en on-
derwijsvoorzieningen van SEIN, 
alsmede voor een nieuwe te bou-
wen woonvoorziening Hoeve 
Wickevoort met moderne stads-
landbouw en groen. De voorge-
nomen bouw gaat plaatsvinden  
aan de rand van de Haarlemmer-
meer tegen de grens van Heem-
stede aan. Verwacht wordt dat in 
het tweede kwartaal van 2019 de 
verkoop en huur kan beginnen.

Bart Jonker



02 20 februari 2019

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

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

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
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

OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Net als het huizenblok van vori-
ge week zijn de nummers 89, 91 
en 93 ook als 1 blok gebouwd, 
maar dan in 1916. De toen- 
foto van het hele blok is van 
2007 voor een verbouwings-
aanvraag, een verhoging van 
het dak. 
Zandvoortselaan 93 is vorige 
week besproken met o.a. de 
winkel van Kompier en de juwe-
lierszaak van Brokke. 
De nummers 89 en 91 zien we 
vooral terug als woonadres. Op 
89 woonde voor de oorlog o.a. 
J. P. Schönlein, een koopman in 
confectie.

Zandvoorts(ch)elaan 91 zien 
we tot ver in de jaren 40 van de 
vorige eeuw terug als woon-
huis (o.a. godsdienstonderwij-
zer D.J. Spaling woonde er, wel-
licht heeft iemand les van hem 
gehad) en ook na de oorlog 
komen we dit adres alleen maar 
tegen als woonhuis, waaronder 
eind jaren 60 tot begin 1990 de 
familie Kompier, die dus naast 
hun voormalige winkel heb-
ben gewoond. Nadien hebben 
er nog wel twee ondernemers 
gezeten, namelijk: ‘BOOT 10 
Amsterdam bv.’ en ‘C.W. Wulfers 
Holding bv’.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 17 februari 2019 met een 
duidelijke extra dakopbouw 
over alle panden. Mocht u infor-
matie over de Zandvoortselaan 
hebben dan kunt u terecht via 

webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Ook zijn we op zoek 
naar beeldmateriaal. Tips en 
opmerkingen? Bel 023-8200170  
kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (37)

Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 24 februari 10u.
Voorganger mw. ds Wilna
Wierenga uit Amsterdam.

www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 24 februari, 10u. 
Ds. Sytze de Vries (Schalkwijk/
Utrecht). Sytze de Vries is een 
bekende en veelgevraagde 

theoloog, predikant, dichter en 
publicist. Voor meer informatie 

over deze veelzijdige voorganger 
en zijn publicaties:

www.sytzedevries.com.
www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 21 februari, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh. 

Zondag 24 februari, 10u.
Eucharistieviering. Samenzang. 

Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 24 februari om 10:00 uur
Ds. Dirk Jorissen.

In deze dienst is ook heilig 
avondmaal.

www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 24 februari
Oude Kerk, 10u.: ds. A. Molendijk, 

crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 24 februari 10.00 uur
Spreker: Hans Luttik.

www.rafael-nehemia.nl

Alle tien de basisscholen op de 
nominatie voor bouw of verbouw
Heemstede - Afgelopen tijd be-
richtte de Heemsteder al over 
de plannen rond de Crayenes-
terschool en de Bronsteeschool. 
Het maakt onderdeel uit van een 
groot plan waarin alle basisscho-
len de komende 15 tot 20 jaar on-
derhanden worden genomen. 
Niet alleen de indeling en het kli-
maat binnen een school is aan 
voortschrijdend inzicht onder-
hevig, ook de duurzaamheid, kli-
maatveranderingen en de techni-
sche staat van een school is van 
belang. Een ruwe schatting van 
de kosten bedraagt 41 miljoen. 
De scholen zelf dragen 10% bij 
in de bouwkosten. Het overige 
komt voor rekening van de ge-
meente.

Jaap Verschoor, voorzitter van de 
historische vereniging, brak tij-
dens de behandeling van dit on-
derwerp op 13 februari, een lans 
voor behoud van tenminste de 
gevels van de Crayenester - en 
Bronsteeschool. Hoewel geen 
monumenten, zijn de panden 
wel beeldbepalend voor Heem-
stede en roepen ze bij veel inwo-
ners herinneringen op. Het mooie 
is dat de schoolbesturen en de 
gemeente de handen in een heb-
ben geslagen en zo tot dit plan 
zijn gekomen.

Zo hebben de scholen een lijst 
met wensen neergelegd en on-
derzocht de gemeente de staat 
van de gebouwen. Samen kwam 
men tot een volgorde waarin 
school voor school wordt aange-
pakt. Belangrijk in deze is ook de 
oplevering van het oude Politie-
bureau aan de Kerklaan. Dit ge-

bouw dient als wissellocatie als 
aan een school wordt gewerkt. 
Logistiek gezien een enorme klus 
doordat er verschillende varian-
ten mogelijk zijn. Er wordt een 
projectmanager aangesteld die 
alles in goede banen moet leiden, 
maar die vooral ook de buurtbe-
woners blijft informeren. Pame-
ijer (PvdA) wil de kinderopvang 
er nadrukkelijk bij betrekken. Dat 
is volgens het college een zaak 
van de scholen. Wil een school in-
pandige kinderopvang of op een 
aparte locatie.

Vraagtekens werden gezet bij de 
1,7 miljoen die nodig is om de 
huidige huurders van de Brons-
teeschool te verhuizen. Wethou-
der Struif sprak van een groots 
plan zowel financieel als voor het 
onderwijs in de toekomst. In de-

cember valt het besluit en komt 
er duidelijkheid over de eerste 
vij�aar. Daarna wordt steeds per 
vijf jaar bezien wat de volgende 
stappen zijn.

Op de vraag van Lommerse 
(HBB) of er een school komt in 
de Cruquius, kon de wethouder 
melden dat daarin in 2024 wordt 
voorzien. Partijen waren het er 
over eens dat de voorkeur uitgaat 
naar behoud van het aanzicht 
van de twee genoemde scholen. 
D66 vindt het te lang duren en wil 
meer haast maken en het in 12 
jaar afronden. Dat vond HBB ook, 
mits dat financieel kan. Consen-
sus was er over de wens de kin-
deropvang te integreren in één 
schoolgebouw. 

Eric van Westerloo

Introductieavond ‘Jouw leven, jouw leefstijl’
Heemstede - Met een gezonde 
leefstijl heb je meer energie, leef 
je langer en word je minder snel 
ziek. Je hoort en leest er zo veel 
over, maar gezond leven, hoe doe 
je dat? Wat betekent gezonder le-
ven voor jou? 
Wil jij weten hoe je jouw leefstijl 

positief kunt beïnvloeden en heb 
je zin in een inspirerende avond 
onderweg naar Balance in life? 
Kom dan op maandagavond 4 
maart van 19.00 – 21.00 uur naar 
onze introductieavond ‘Jouw Le-
ven, Jouw Leefstijl’. 
Tijdens deze avond leer je hoe jij 

jouw leefstijl positief kunt beïn-
vloeden en ontdek je waar voor 
jou de meeste winst te behalen 
valt.
Daarnaast informeren we je over 
onze Leefstijl Training die bestaat 
uit 8 bijeenkomsten en ontdek jij 
of dit iets voor je is. 

Voor de eerste 10 aanmeldingen 
is de toegang gratis! Meld je aan 
voor vrijdag 1 maart door een 
e-mail te sturen aan:
dedrive@dezorgspecialist.nl of 
bel 023-2001700. De avond vindt 
plaatst in Plein1, Julianaplein 1 te 
Heemstede. 

GEEN KRANT?
0251-674433

Spinning Marathon 
bij T-line
Regio - Op zondag 24 februari 
organiseert T-line Cruquius van 
10.00 tot 13.00 uur een Spinning 
marathon in samenwerking met 
Robin Segers en Helena Knep-
pers. Robin en Helena fietsen in 
augustus de Tour for Life en ha-
len geld op voor Het Daniel den 
Hoed Fonds. Tour for Life is een 
fietstour van bijna 1300 km van 
Italië naar Nederland, deze wordt 
gereden van 25 augustus t/m 1 
september 2019. Jaarlijks krij-
gen 100.000 mensen de diagno-
se kanker. Nog steeds sterven ie-
der jaar 43.000 mensen aan de-
ze ziekte. Het Daniel den Hoed 
Fonds gaat de strijd tegen kan-
ker aan door de financiering van 
succesvol kankeronderzoek, uit-
gevoerd door Erasmus MC Kan-
ker Instituut. Het onderzoek is ge-
richt op gepersonaliseerde medi-
cijnen. Meer info: www.t-line.nl/
spinning-marathon.

Ook uw
computer heeft 
een APK nodig

Heemstede - Uw auto 
heeft regelmatig een APK no-
dig. Uw PC ook. Na een APK 
werkt uw computer weer 
vlot en veilig. Zo’n APK kunt 
u zelf doen. In een workshop 
leert u dat van Piet-Hein 
Buur, een ervaren vrijwilli-
ger van SeniorWeb Haarlem. 

Op woensdag 27 februari 
van 10.00 tot 12.00 uur, bij 
De Luifel/Wij Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten: 5 euro. 
Aanmelden via WIJ Heem-
stede 023-5483828. 
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HBC laat kostbare punten liggen tegen Bloemendaal
Heemstede - HBC stond er prima 
voor. Twee punten achter koplo-
per DCG met nog een wedstrijd 
in te halen. Op 24/2 treft HBC de 
Amsterdammers thuis. Bloemen-
daal heeft, staande op de 11e 
plaats de punten hard nodig. Al 
hoeven ze niet te vrezen voor de-
gradatie, want daarvoor zijn ze 
net weer iets te goed. Met 250 
toeschouwers was de wedstrijd 
goed bezocht.

HBC zou, gezien de stand op de 
ranglijst eenvoudig over Bloe-
mendaal heen moeten walsen, 
net als in de uitwedstrijd waar er 
met 5-0 werd gewonnen. Bloe-
mendaal tekende vooraf voor een 
gelijkspel en na 90 minuten bleek 
dat nog uit te komen ook. De 
eindstand was dezelfde als de be-
ginstand. Zonder de licht gebles-
seerde Jesse van Loon en Robin 
van de Linde zou het team met 
invallers Van Hooff  en Liefting het 
karwei moeten klaren. Niets was 
echter minder waar. Met 5 man 
in de defensie kon Bloemendaal 
HBC van kansen afhouden. Kan-

sen die er wel degelijk waren, 
maar de afwerking stokte. Bloe-
mendaal, dat zelf gokte op snel-
le uitbraken kregen zelfs de bes-
te kansen. Het is dat HBC doel-
man Brand Verhage in topvorm 
is anders had het er voor HBC 
heel anders uitgezien. Tot twee-
maal toe wist Verhage Bloemen-
daal met de voet van een doel-
punt af te houden. Joost van den 
Boogaard liet voor Bloemendaal 
een uitgelezen kans liggen. HBC 
speelde een tempo te laag en zet-
ten combinaties te lang door. Het 
was ook heel erg vol in en rond 
het strafschopgebied van Bloe-
mendaal. Er was geen doorko-
men aan en als er al eens tussen 
de palen werd gemikt ging de bal 
naast in plaats van in het doel. 
HBC Verspeelde kostbare punten 
al hebben ze geluk dat de mede 
titelkandidaat IVV deze zondag 
drie punten verloor. DCG maakte 
geen fout en won eenvoudig met 
3-0 van VVH/Velserbroek en blijft 
zo de ranglijst aanvoeren.

Zondag aanstaande is het cru-

Noodkreet bewoners: “Wijzig 
bouwplannen Haarlem Zuid-West”
Heemstede - Ruim 100 buurt-
bewoners togen op 14 februari 
naar het raadhuis. De Commissie 
Ruimte sprak over de bouwplan-
nen van Haarlem en de gevolgen 
die dat heeft voor Heemstede. 
Die gevolgen zijn niet mis. Vooral 
de hoogbouw (60 meter) moest 
het ontgelden bij de verschillen-
de insprekers.
De heer Thon vatte het samen: 
“Een wolkenkrabber is onge-
wenst, behoud het groen, geen 
autoverkeer afwikkelen via 
Heemstede en laat Haarlem zor-
gen voor alle voorzieningen “. Er 
lagen beloftes uit het verleden. 
Zo zou de Pelikaanlaan dicht blij-
ven, anderszins ligt er een af-
spraak uit 2007 dat het fi etspad 
wordt doorgetrokken, een plan 
van de Provincie. Niet alleen de 
bewoners van het Vogelpark vre-
zen het ergste, maar ook de be-
woners van de Spoorzichtlaan en 
omgeving. Recente nieuwbouw 
langs de Randweg geeft nu al ver-
keersproblemen in de Spoozicht-
buurt. Mevr. Rosier van de bewo-
nersvereniging Haarlem Zuid-
west verbaasde zich over de aan-
gepaste Haarlemse parkeernorm, 
waardoor er steeds meer auto’s 
ergens hun weg moeten vinden 
en dat is in Heemstede. 

Het voornemen van de wethou-
ders Mulder en Van der Have is 
om voor 19/2 de gemeente Haar-
lem de zorgen van Heemste-
de over te brengen. Op die da-
tum neemt het college van Haar-
lem een standpunt in. Wat er in 
de brief komt te staan was juist 
de vraag aan de commissie. Die 

kwam niet ver omdat er weinig 
tot niets bekend is over de exac-
te plannen. Valk (HBB) voeg zich 
af of Heemstede wel een onder-
handelingspositie heeft. 

Er ligt voor Haarlem een bouwop-
gave, dat onderschreef iedereen. 
Mulder zag wel wat lichtpuntjes. 
Een eerste gesprek met Haarlem 
was positief. Haarlem gaf aan de 
afwikkeling van het fi etsverkeer 
op eigen grond te regelen. Boe-
der (CDA) twijfelde aan de af-
spraak met de Provincie m.b.t. 
het fi etspad. Hij wil de bebou-
wing niet hoger dan nu aan de 
Pelikaanlaan en vindt de Spoor-
zichtlaan niet geschikt voor ver-
keersafwikkeling. Radix (VVD) 
denkt dat Haarlem bepaalt en er 
nu nog teveel openeinden zijn. 
Schul (D66) pleitte voor een goed 
verkeersplan, behoud van groen 

en voldoende fi etspaden. Verrips 
(GL) zoekt het in een andere vorm 
van mobiliteit en denkt aan een 
tunnel onder de N208. Zolang er 
niet bekend is wat de exacte plan-
nen zijn, is het niet eenvoudig om 
nu al alternatieven te bedenken.

Het college belooft Haarlem te 
blijven volgen in het proces en 
onze inwoners erbij te betrekken. 
De wethouders konden niet ge-
noeg benadrukken dat het een 
plan van Haarlem is en dat Heem-
stede daar niet de dienst uit-
maakt. Partijen gaan hun colle-
ga’s in Haarlem en de provincie 
mobiliseren. Met de verkiezingen 
voor de deur valt er in dat opzicht 
nog iets te kiezen. De komende 
maanden krijgt dit zeker nog een 
vervolg. 

Eric van Westerloo

Al jaren werkt de provincie aan de realisering van een fi ets-
pad langs de N208, in de bocht van de Westelijke Randweg 
vanaf de Parnassiakade in Haarlem tot aan het Coornhert
Lyceum. Daarbij legt de provincie ook een tak aan om aan 
te sluiten op het bestaande fi etspad ‘Zeekoetpad’ langs
Vogelpark.

De Fietsersbond vindt dat dit fi etspad er moet komen. Het 
fi etspad stond voor de bouw van de wijk al in het bestem-
mingsplan. Toen Vogelpark gereed kwam was het fi etspad 
helaas nog niet gerealiseerd.

Veel bewoners willen graag een fi etsverbinding aan de 
noordkant o.a. naar de Vondelschool in Aerdenhout en de 
sportvelden in Haarlem. Voor de veiligheid is dit fi etspad be-
langrijk, vooral voor kwetsbare groepen zoals schoolkinde-
ren en ouderen.

Enkele bewoners maken nu 
bezwaar tegen het doortrek-
ken van het Zeekoetpad. Wij 
willen u meegeven dat het 
een fi etspad is waarop brom-
mers niet zijn toegestaan. 
Eventueel zou de gemeente 
de bewoners tegemoet kun-
nen komen door het fi etspad 
ook te verbieden voor snor-
scooters (‘onverplicht fi ets-
pad’), zoals bijvoorbeeld de 
fi etstunnel bij Amsterdam 
Centraal in Amsterdam.

De Fietsersbond
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ciaal voor HBC om DCG thuis in 
Heemstede te verslaan. Zo niet, 
dan is het kampioenschap nage-
noeg onbereikbaar en mag HBC 

hopen op een plekje in de na-
competitie. 

Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

Expositie cursisten 
Beeldende Vorming
Heemstede - Ieder jaar orga-
niseert WIJ Heemstede een ex-
positie van werk van de cursis-
ten van de cursussen Beeldende 
Vorming. 
De derde expositie, door de cur-
sisten van Marianne Vrijdaghs, 
is van dinsdag 5 t/m dinsdag 26 
maart in de locatie aan de Molen-
werfslaan 11. Om de drie weken 
zal er een nieuwe tentoonstelling 
te zien zijn van de verschillende 
groepen die daar hun leslocatie 
hebben.

Het nieuwe werk van de cursis-
ten van de Cursussen Portret-  be-
ginners & gevorderden, is ook 
dit jaar te zien in de Molenwerf. 
De portretten zijn geschilderd in 
acryl- en olieverf. De Molenwerf 
is vrij toegankelijk op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00- 16.00 uur. De expositie 
is gratis te bezoeken. 

Anna Netrebko, geschilderd door 
Jacomien Cijsouw.

(editorial)

Guitar Boogie
‘Laten we naar de muziek luisteren waar iedereen van houdt.
Je mag stampen, je mag dansen, doen wat je wilt’, roept Jef-
frey. Tromgeroff el klinkt. Guitar Boogie. Enthousiast klappen 
de toehoorders mee op de melodie van de swingende muziek.
Na het slotakkoord klinkt oorverdovend applaus in de aula van het
crematorium. Zoons Jules en Jeff rey spelen dit nummer spe-
ciaal op de gitaar voor hun overleden moeder Vera. Raymond
en Roy klappen mee. Haar lievelingsmuziek was rock and roll. 
Ode aan Vera. 

Het programma voor de uitvaart ligt al klaar als ik arriveer om 
de uitvaart te bespreken. De fl at is gevuld met de kinderen en 
kleinkinderen. Voordat ik de kamer binnenkom, hoor ik roepen 
dat vooral moet gebeuren wat zij wensen.  Met een serieus ge-
zicht laat kleinzoon Rico zien wat ze hebben bedacht voor de uit-
vaart. Ik zie hoe zorgvuldig hij het van minuut tot  minuut heeft 
samengesteld. Hij zorgt voor beeldmateriaal en muziek die deels 
live wordt verzorgd. Een eigen cameraman neemt de uitvaart op. 

Uit alle handelingen blijkt de liefde voor haar. Kleindochters
Gina en Danyelle hebben verzorgd en aangekleed. ’Paars is haar 
lievelingskleur’, vertelt Raymond glimlachend. Zorgvuldig op-
gemaakt verblijft ze tot de dag van de uitvaart in de afscheids-
kamer. Paarse bloemen en een heerlijke subtiele parfumlucht 
omringen haar. De avond voor het afscheid heeft iedereen eten 
meegenomen om voor de laatste keer samen de maaltijd te
delen rondom Vera. 

De jongsten eren hun omi door de 
kaarsen aan te steken. Als laatste vor-
men de in totaal 27 kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen een 
kring rondom Vera. Hand in hand,
allen in het wit. Live wordt gezongen: 
‘You raise me up’. 

Janneke Vreeling
Freelance Uitvaartbegeleider
voor Ineke Smit Uitvaartverzorging

Wandelnet en Fietsersbond vechten de afslui-
ting van Het Laantje van Alverna aan. Voor hen 
staat juridisch als een paal boven water dat
Het Laantje openbaar geworden is door ver-
jaring. De gemeente Bloemendaal heeft het 
handhavingsverzoek afgewezen met de me-
dedeling: “We zijn er altijd van uitgegaan dat 
het Laantje niet openbaar was, en daarom is 
het Laantje niet openbaar. Dit was de reac-
tie na aanvankelijk gewoon niet te reageren 
op het handhavingsverzoek. Pas na het stu-
ren van een ingebrekestelling van de bon-
den kwam er een erg verlate beslissing op
bezwaar.

De rechter intussen, had geen uitspraak over 
de openbaarheid van het Laantje gedaan 
maar verleende wel een vergunning voor het 
hek. Dat maakte de zaak er niet helderder op. 
De voorzitter van de hernieuwde bezwaar-
commissie had de situatie zelf - op de fi ets- in 
ogenschouw genomen. Hij vroeg zich af waar 
dit hek goed voor was. Het antwoord van de 
bewoonster van het Laantje bestond vage
uitingen over hondenpoep en mensen die 
hun auto wel eens op hun erf parkeerden en 

verwensingen riepen (dit was na de eigen-
handige afsluiting met hekken van de spoor-
wegovergang, die bij veel mensen ,natuurlijk, 
kwaad bloed zette).

De Fietsersbond had als enige juridische ar-
gumenten wanneer een weg openbaar is. De 
desinteresse voor steekhoudende argumen-
ten bij de overheden als gemeente Bloemen-
daal en eerder bij Provinciale staten vinden wij 
stuitend. Ook neemt de gemeente alleen de 
verklaringen van de bewoners en niet die van 
de talloze gebruikers serieus.
Het Laantje van Alverna, veel gebruikt door de 
bewoners aan de andere kant van het spoor, 
was altijd zonder probleem vrij toegankelijk 
voor een leuk wandelingetje. Nu wonen de
bewoners er achter drie hekken.
Dat kan toch voor niemand een fi jne situatie 
zijn?

Uitslag van de hoorzitting over zes weken.

M. Vrugt, Actiegroep Overweg Alverna Open
A. Pels, Betrokken bewoner van de Geleer-
denwijk
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Verslag van twee toehoorders die graag de verbinding
Heemstede/Bloemendaal via laan van Alverna hersteld zienNieuwe datum voor ZorgSpecialist Grachtenloop

Regio - De inschrijving voor de 
ZorgSpecialist Grachtenloop gaat 

op vrijdag 1 maart klokslag 12:00 
uur open. Dit jaar een jubileum 

Foto: Renata Jansen fotografi e

jaar voor de Grachtenloop want 
voor de 25e keer klinkt het start-
schot op vrijdagavond 5 juli. 
De ZorgSpecialist Grachtenloop 
is dit jaar 2 weken later dan de 
voorgaande jaren. Dit komt om-
dat Pinksteren dit jaar laat valt 
en daardoor de avondvierdaag-
se Haarlem verschoven is qua da-
tum. 

Deze midzomeravondloop langs 
de Haarlemse grachten combi-
neert het hardlopen met de ge-
zelligheid van de Haarlemse bin-
nenstad. Langs dit fraaie parcours 
worden de lopers aangemoedigd 
door de vele enthousiaste toe-
schouwers.

De ZorgSpecialist Grachtenloop 
kent drie afstanden; KidsRun
(1 km), 5 km en 10 km. Zowel de 
5 als 10 km en de bedrijvenloop 
zijn populaire onderdelen.
Meer info en inschrijven op:
grachtenloop.nl.





Regio - Een prachtig romantisch 
concert voor de mooie bezetting 
van klarinet, cello en piano. Daar-
naar kunt u luisteren op zaterdag 
23 februari in de reeks ‘Cruquius-
concerten’.
Het Arcadië Trio bestaat uit kla-
rinettist Steven Geraads, cellist
Timothée Busch en pianiste Hen-
riëtte Wirth. De musici leerden el-
kaar kennen tijdens hun studie 
aan het Utrechts Conservatori-
um. Hun repertoire omvat wer-
ken van bekende componisten 
als Brahms, Beethoven en Bruch, 
maar ook van minder bekende 
grootheden als Rota, Tajčević en 
Zemlinsky. Zij gaven concerten 
door heel Nederland en in België 
en in 2011 maakten zij hun de-
buut in de kleine zaal van Muziek-
centrum Vredenburg te Utrecht. 

In 2015 leidde een tournee hen 
naar Spanje alwaar zij concerten 
gaven in Madrid en Léon.
Het concert begint om 20.15 uur 
in het Cruquius Museum.

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg de 
Meerse 023-5563700. De toe-
gangsprijs bedraagt €23,-.
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Bijdrage BankGiro Loterij 
voor Het Dolhuys Haarlem
Regio - Tientallen Noord-Hol-
landse culturele instellingen 
ontvangen allemaal een schen-
king van de BankGiro Loterij. Dat 
maakte de loterij voor cultuur 
in Nederland dinsdag 12 febru-
ari bekend tijdens het jaarlijkse 
Goed Geld Gala. De ruim 12 mil-
joen euro voor cultuur zijn bij el-
kaar gebracht door de deelne-
mers van de BankGiro Loterij. 
Onder meer vaste partners het 
Mauritshuis en het Rijksmuse-
um ontvangen een extra bijdra-
ge van ruim 1 miljoen euro voor 
het Rembrandtjaar, vanwege het 
350ste ster� aar van de Meester. 
Daarnaast krijgt  Museum het 

Dolhuys in Haarlem 700.000 euro. 
Als enige museale organisatie in 
Nederland combineert Het Dol-
huys in Haarlem zorg, kunst, cul-
tuur en de diversiteit van de geest 
en wil daarmee een bijdrage leve-
ren aan een inclusievere samenle-
ving. Het voormalig dol-, pest- en 
leprooshuis van Haarlem, waarin 
het museum is gevestigd, bestaat 
dit jaar 700 jaar.
Vanwege noodzakelijk onder-
houd wordt het monumenta-
le gebouw de komende jaren in-
grijpend gerenoveerd. Dankzij de
bijdrage van de BankGiro Loterij 
is het museum straks klaar voor 
een tweede leven.

Foto: Roy Beusker

Opening Kinderkunstlijn in 
het Zandvoorts Museum
Regio - Op donderdag 28 maart 
om 14.00 uur wordt door wethou-
der Cultuur Ellen Verheij de Kin-
derkunstlijn feestelijk geopend 
in het Zandvoorts Museum. Sinds 
oktober 2018 hebben alle leerlin-
gen van de Zandvoortse basis-
scholen, onder begeleiding van 
het team Kunst op School, kunst-
werken gemaakt over duurzaam-

heid. Er zijn meer dan 200 kunst-
werken te zien. 
Naast de vele vrolijke schilderij-
en zijn er zeven kunstbankjes ge-
schilderd die geplaatst worden bij 
de scholen en speelveldjes.
De kunstwerken worden dit jaar 
tentoongesteld in de Kunstboet 
van het Zandvoorts Museum,  
Swaluëstraat 1, in Zandvoort en 

een tiental zijn te zien in de eta-
lage van de Hema. De tentoon-
stelling loopt tot en met zondag
23 juni. Vrije toegang.
Meer info op: 
www.kinderkunstlijn.nl.  

Wandelexcursie door de Bolwerken 
en het Kenaupark in Haarlem
Regio - Op zondag 24 februari or-
ganiseren natuurgidsen van IVN 
Zuid-Kennemerland een prach-
tige wandelexcursie in de Haar-
lemse stadsparken de Bolwerken 
en het Kenaupark, om de stedelij-
ke natuur in het vroege voorjaar 
ontdekken. De Bolwerken en het 
Kenaupark hebben een Zoche-
riaanse uitstraling en in het Ke-
naupark zijn ook elementen van 
‘Springer’ te vinden. De huidige 
parken zijn van grote cultuurhis-
torische betekenis met een zeer 
waardevol boombestand, onder 
andere monumentale beuken, 
abelen, platanen, moerascypres-
sen en vleugelnoten.

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. Verzamelen 
om 11.00 uur vóór Albert Heijn

To Go (Kennemerplein 14, Station 
Haarlem).
De excursie duurt circa 1,5 uur 

Meer informatie via Harry Lips, 
tel. 023-5340055 of kijk op
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

‘BROOS’ in Toneelschuur 
door Conny Janssen Danst
Regio - Conny Janssen Danst 
opent het jaar 2019 met de nieu-
we avondvullende dansvoor-
stelling BROOS, een sprankelen-
de, fysieke productie over ouder-
dom, jeugd en de breekbaarheid 
van het leven. Naast een groot 
ensemble van vijftien dansers 
werkt choreografe Conny Jans-
sen voor de livemuziek in BROOS 
samen met muzikante en zan-
geres Maartje Teussink. BROOS 
is van woensdag 6 t/m zater-

dag 9 maart te zien in De Toneel-
schuur in Haarlem. Op woens-
dag 6 maart vindt er voorafgaand 
aan de voorstelling een inleiding 
plaats.

Woensdag 6 t/m zaterdag 9 
maart, 20:30 uur in De Toneel-
schuur, Lange Begijnestraat 9, 
Haarlem. De inleiding op woens-
dag 6 maart start om 19.30 uur.
Tickets via www.connyjanssen-
danst.nl/voorstelling/broos.

Foto: Andreas Terlaak

De Uitkijk regelmatig gratis beschikbaar 
voor lokale live activiteiten
Regio - De Uitkijk, gelegen op het 
Kopje van Bloemendaal, de enige 
echte ‘berg’ (42m) in de omge-
ving, stelt haar locatie regelma-
tig gratis beschikbaar voor events 
van, voor en door bewoners uit 
de regio Haarlem, Bloemendaal 
en omgeving. ‘Op de Berg’ events 
is bedacht om lokale live activitei-
ten te organiseren in een tijd dat 
alles meer individualiseert en di-
gitaliseert.
De eerste avond is op donder-
dag 7 maart a.s. met een ‘Op de 
Berg’ - Muziek! editie. Een intiem 
pianoconcert van Guido Heene-
man, componist-pianist uit Haar-
lem die o.a. bekend is van muziek 
van bekende tv programma’s als 
Jinek, Krabbé zoekt en vele an-
deren. In de komende maanden 
vindt er ook een heus Ping-Pong 
toernooi en speciale kindermid-

dagen plaats en De Uitkijk gaat 
ook een podium zijn voor hobby-
koks die graag eens een avond in 
een restaurant voor gasten willen 
koken; ‘Op de Berg’ – Gastkok! Zelf 
een mooi Event idee? Wil je altijd 
al iets organiseren maar komt 

het er niet van? Of heb je een ta-
lent dat je graag wilt ‘exposeren’? 
Meer info bij David van Geene 
info@deuitkijkbloemendaal.nl /
06-26202373, of op www.
deuitkijkbloemendaal.nl/op-de-
berg-events.

Rachel Podger 
speelt cellosuites 
van Bach op viool 
Regio - De Britse barokvioliste 
Rachel Podger viert haar vijftigste 
verjaardag met een unieke tour-
nee waarin ze Bachs cellosuites 
op viool speelt.
Podger is daarbij op zondag 3 
maart te horen in de Dorpskerk 
in Bloemendaal. Dankzij Podger, 
die door de Sunday Times al eens 
werd omgedoopt tot ‘koningin 
van de barokviool’, komen de ar-
peggio’s en ‘batteries’ nu ook tot 
leven op viool.

Aanvang: 15.00 uur in de Dorps-
kerk Bloemendaal, Korte Klever-
laan 9, Bloemendaal.
Kaarten à 24,- euro via:
https://oudemuziek.nl/agenda/.
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Cultuur in en om Heemstede 
op pagina ‘Cultuur her en der’
Cultuur opent de geest, is divers en leerzaam, 
verrijkend en is dikwijls maatschappijkritisch. 
Cultuur spoort aan tot creativiteit. Maar bo-
venal is cultuur gewoon leuk. De Heemsteder 
draagt sinds jaar en dag de veelzijdigheid van 
cultuur hoog in het vaandel. Veel aankondigin-
gen, recensies en interviews krijgen regelmatig 
een prominent podium in onze krant.
Omdat er veel aanbod is van cultuur in en om 
Heemstede, plaatsen we,  mits de ruimte in de 
krant het toelaat, wekelijks zo veel mogelijk

cultuurnieuws op onze vernieuwde cultuur-
pagina ‘Cultuur her en der’. Zo ziet de lezer in 
een oogopslag wat er op het gebied van cultuur
te doen is. Daarnaast worden veel cultuur-
evenementen in de omgeving opgenomen in 
onze agenda ‘Wat te doen’.

Ik wens u veel (lees)plezier met onze cultuur-
pagina ‘Cultuur her en der’.

Bart Jonker

De liefde 
poëtisch 

bezongen in
De Blauwe Salon

Regio - Op zondag 24 febru-
ari staat het verteltheater De 
Blauwe Salon in het teken 
van de liefde. Deze middag 
worden er avontuurlijke en 
ontroerende liefdesverhalen 
verteld, door Maya Plas en 
Nico van den Raad. 

Karin de Haan zingt  onder 
meer door Nico geschreven 
liefdesgedichten en wordt 
op de gitaar begeleid door 
Dick Bartels.

Locatie: Engelenburg 339 
in Haarlem. Aanvang: 14.30.  
Inloop vanaf 14.00 uur. Na 
afl oop wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd.
Reserveren is gewenst:
deblauwekom@planet.nl of
op tel.: 06 -12525641. 

Arcadië Trio in Museum de Cruquius
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Algemeen directeur Jaap Lampe Stadsschouwburg 
en Philharmonie draagt stokje over
Regio - Na meer dan 15 jaar stopt 
Jaap Lampe per 1 november 2019 
als algemeen directeur van Stich-
ting Stadsschouwburg & Philhar-
monie Haarlem.
Jaap Lampe: “Het is een grote eer 
in Haarlem in deze prachtfunctie 
gewerkt te hebben en samen met 
een groep zeer betrokken men-
sen een bijdrage geleverd te heb-
ben aan het bloeiende culturele 

leven in Haarlem. Een mooi mo-
ment om het stokje over te dra-
gen. Ik heb er zelf voor gekozen 
om na zoveel jaar mijn blik te ver-
ruimen en nieuwe terreinen te 
verkennen. In het voorjaar van 
2020 starten de voorbereidin-
gen voor het Kunstenplan 2021 – 
2024 en dat laat ik graag over aan 
een frisse opvolger samen met za-
kelijk directeur Yvonne van Popta, 

die garant staat voor de continuï-
teit in het beleid. Ik stop niet met 
werken, maar hoop de komende 
jaren met mijn ervaring in de the-
atersector nog een paar mooie 
culturele klussen te klaren.”

Ik ga bewegen. Vanaf 1 januari 
2020 ben ik inzetbaar voor nieu-
we culturele uitdagingen elders”, 
aldus Jaap Lampe. Foto: Bibi Veth

Toneelgroep Berg & Bos
speelt ‘In Vrede’ in de Toneelschuur
Regio - Van donderdag 14 tot en 
met zaterdag 16 maart (premiè-
re) speelt Toneelgroep Berg & Bos 
de voorstelling ‘In Vrede’ in de To-
neelschuur, Lange Begijnestraat 9 
te Haarlem.
In Vrede is een voorstelling over 
het leven in tijden van vrede. 

Over omgaan met de schuld, het 
verlies en het verdriet dat voor 
die vrede is ontstaan. Over de 
vraag wanneer een oorlog echt 
voorbij is en je met recht voor
iedereen de vrede uit mag roe-
pen. De voorstelling heeft Ara-
bische boventiteling. Na afl oop 

van de voorstelling op 14 maart 
volgt een open dialoog over onze
Nationale Herdenking anno 2019. 

Meer informatie op:
www.tgbergenbos.nl.

Trio Vierstemmig en de Muggenbulten 
& Friends live in Patronaat
Regio - - Zondag 3 maart speelt 
Trio Vierstemmig met de Mug-
genbulten & Friends Live bij Cha-
os met een harde G. in het Patro-
naat te Haarlem.

Het bekende Haarlemse Trio 
Vierstemmig, bestaande uit Jos 
Ahlers, Michel Corten, Hans Goes 
en Evelien Hofhuis, gaan einde-
lijk live. Op dit feest worden hun 
guilty pleasures gespeeld door 
de liveband De Muggenbulten 
(Ronald de Jong, Jaap Somsen, 
Niels Wilmink en Pepijn Zwaans-
wijk). De feestgangers presente-

ren een schaamteloze mix van 
Nederlandstalige en buitenland-
se meezingers. 

Na al het feestje in Patronaat is 
het nog niet afgelopen. Om elf 
over zeven vertrekt de kleinste 
optocht van Nederland naar de 
after party aan de overkant van 
de feestzaal. De enige zetel op 
de enige praalwagen is bestemd 
voor de ‘Best geklede bezoeker’ 
van de middag.

Het Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem. Aanvang: 15.00 uur, einde 
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19.11 uur. Kaarten à 15 euro via:
www.patronaat.nl.

Expositie diverse kunstenaars 
bij Galerie Bloemendaal
Regio - Van 14 februari t/m 2 
maart 2019  exposeren beeldend 
kunstenaars Martine de Ruiter, 
Jan Willem IJzerman, Hans Elsas, 
Vicky Brinkmann, Lieneke van der 
Velde en Jojama op het pop-up 

podium voor beeldende kunst bij 
Galerie Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 46 in Bloemendaal. 

Geopend op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur.

Dansvoorstelling ‘W’
in de Toneelschuur

Regio - De Braziliaanse choreo-
graaf Samir Calixto presenteert 
de dansvoorstelling ‘W’ met vijf 
imponerende danseressen op 
moderne bewerkingen van Wag-
ner en geïnspireerd op de fi loso-
fi e van Nietzsche. Deze dansvoor-

stelling is op dinsdag 12 maart te 
zien in de Toneelschuur, Korte Be-
gijnestraat 9 in Haarlem.
Meer info en kaarten op:
w w w. k o r z o . n l / p r o d u c t i e s /
w-samir-calixto of
www.toneelschuur.nl.

Onno Hoes opent foto-expositie 
Point of View - Zie jij wat ik zie?
Regio - Fotografi eproject Point of 
View geeft een kijkje in de bele-
vingswereld van de ander.

Met deelnemers uit acht verschil-
lende landen (Burundi, Eritrea, Fi-
lipijnen, Irak, Jemen, Nederland, 
Soedan en Syrië) kent de Point 
of View-groep veel diversiteit en 
contrast in levensstijlen. 

De foto’s, persoonlijke verhalen 
en videoportretten zijn in de fo-
to-expositie ‘Point of View - Zie 
jij wat ik zie?’ te zien van 2 maart 
t/m 1 juli in het Historisch Muse-
um, Bosweg 14 (tussen Marriott 
en Claus) in Hoofddorp.

De feestelijke opening is op 1 
maart om 16:00 uur (inloop van-

af 15:30 uur) door burgemeester 
Onno Hoes.

Fresku in De Luifel met 
‘Voordat het te laat is’
Heemstede - Op Vrijdag 22 fe-
bruari  treedt Fresku op met zijn 
voorstelling ‘Voordat het te laat 
is’  in Theater De Luifel. Deze voor-
stelling is een try-out. Fresku is 
een geboren verhalenverteller. 
Net als hij je meegesleept heeft 
in een kwetsbaar, hartverscheu-
rend verhaal, volgt er ineens een 
schaamteloze hilarische mono-
loog. Of niet. Hij verrast zichzelf 
namelijk ook regelmatig.  Wat hij 
wel weet is dat het theater dé 
plek is waar zijn talent en soms 
onnavolgbare gedachtenspinsels 
het best tot zijn recht komen. Hij 
móét verhalen vertellen over va-
derschap, liefde en mannelijk-
heid.  Daarom moest deze show 
er komen. Voordat het te laat is. 

Fresku (Eindhoven 1986) bracht 
meerdere albums uit, won meer-
dere keren de State Award en 
kreeg twee keer de titel Beste Al-
bum; zijn debuutalbum Fresku en 
Maskerade. Tegelijkertijd maak-
te hij met regisseur en vriend 
Teemong korte video’s.  In 2012 
werd Fresku verkozen tot Beste 
Artiest van 2012.  Zijn derde al-
bum Nooit Meer Terug verscheen 
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in 2015. Fresku had het gevoel dat 
hij niet alles meer kwijt kon met 
muziek en debuteerde in 2016 als 
cabaretier in zijn one-man show 
Welkom bij de Fresku Show.  
Vrijdag 22 februari in Theater de 
Luifel Herenweg 96, Heemstede.
Aanvang 20.15 uur. Entree € 19,50 
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl, of via 
de theaterlijn 023 5483838 of op 
de avond van de  voorstelling aan 
de zaal.

Toneelgroep 
Thalia speelt 
Lang en Gelukkig
Regio - Op vrijdag 22 en zaterdag 
23 maart speelt de Haarlemse To-
neelgroep Thalia Lang en Geluk-
kig in het Haarlemmerhout The-
ater te Haarlem. Dit komische 
sprookje, waarin volop wordt ge-
zongen, is voor kinderen (8+) en 
volwassenen.. Het werd geschre-
ven door Don Doyns en voor Tha-
lia geregisseerd door Evelien Hof-
huis. Lang en Gelukkig is het ver-
haal van Assepoester, maar dan 
nét even anders. Er komt ook een 
bonte stoet aan andere bekende 
sprookjesfi guren voorbij en het 
verhaal zit vol met onverwachte 
wendingen. Leeft iedereen aan 
het einde van de voorstelling nog 
Lang en Gelukkig? Lang en Ge-
lukkig wordt opgevoerd in het 
Haarlemmerhout Theater, Van Ol-
denbarneveltlaan 17 te Haarlem. 
Kaarten via www.toneelgroep-
thalia.com. De voorstellingen 
beginnen op vrijdag 22 maart 
om 20:15 uur en op zaterdag 23 
maart om 14:30 uur en 20:15 uur. 
De foyer van het theater is een 
uur van tevoren geopend.

Informatiemiddag ‘Nalaten aan cultuur’
Regio - De vier grote cultu-
rele organisaties in Haarlem, 
Stadsschouwburg & Philharmo-
nie Haarlem, de Toneelschuur/
Toneelschuur Producties, het 
Frans Hals Museum en Teylers 
Museum hebben de handen in-
een geslagen om Nalaten aan 

cultuur in Haarlem te stimuleren.
Zij organiseren een informatie-
ve bijeenkomst over Nalaten
aan cultuur in Haarlem op maan-
dag 11 maart van 10.00 tot
13.00 uur in het Frans Hals Museum
op Groot Heiligland 62 in
Haarlem.

Tijdens de bijeenkomst vertelt 
kandidaat-notaris Adriaan Hel-
mig over alle facetten van het na-
laten, zijn er korte presentaties 
van de culturele organisaties en 
krijgt u een turbo tour door het 
museum.
Toegang is gratis. 

Beeldend 
kunstenaar
Trude Hol 

exposeert in
De Waag

Regio - -Beeldend kunstenaar 
Trude Hol uit Lisse exposeert 
vanaf donderdag 21 februa-
ri tot en met zondag 10 maart 
2019 met nieuw werk in Gale-
rie De Waag aan het Spaarne 
30 in Haarlem. Trude heeft een 
eigen stijl ontwikkeld waarin, 
zoals Kunstacademie Haarlem 
in 2009 al oordeelde, voor haar 
geen grens bestaat tussen fan-
tasie en werkelijkheid. Een uit-
gangspunt dat zij thans gestal-
te geeft middels deze exposi-
tie met als thema “Niemand 
weet het zeker”. Een verras-
send onderdeel van deze ex-
positie vormt het streven van 
Trude om de toeschouwer bij 
het verhaal te betrekken. In 
een groot 3-luik is een klein 
stukje papier wit gebleven. 
Trude vraagt de bezoekers van 
de Waag om de tekening af te 
maken. Aan het eind van deze 
tentoonstelling zal de kunste-
nares de bezoeker met de  – 
in haar ogen –meest originele  
invulling, met een klein werk-
je honoreren.  Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook: 
www.trudehol.extro.nl, www.
facebook.com/kunst.zijons-
doel en www.kzod.nl.

Snuffelmarkt in
Expo Haarlemmermeer
Regio - Op zondag 24 februari a.s. wordt er een Snuff elmarkt in de 
Expohal Haarlemmermeer gehouden te Vijfhuizen.
Honderden kramen liggen van 9 tot 16.30 uur vol met mooie, in-
teressante, exclusieve, verrassende, oude spullen en talrijke leu-
ke en spannende artikelen uit Moeders en Grootmoeders Tijd. De 
toegang is € 4,50. Kinderen tot 12 jaar en 80+ gratis. Gratis par-
keren.
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21 februari
  Uitvoering door vier jonge cel-
listen van het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. Piano- 
begeleiding door Nikola 
Meeuwsen. Werken van onder 
meer: Bach, Hindemith, Schu-
mann, Tsjaikovski en Ginastera. 
Aanvang: 20.00 uur. Podium 
De Kapel, Potgieterweg 4, 
te Bloemendaal. Info: www. 
dekapel-bloemendaal.nl.

7 maart
  Film&Diner: Biografisch dra-
ma bij WIJ Heemstede, de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang: 16.00 (start film) tot 
19.30 uur. Entree is € 15,00 in-
clusief diner. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of tel.: 
548 38 28. 

14 t/m 16 maart
  Berg & Bos speelt ‘In Vrede’. 
Toneelschuur, Lange Begij-
nestraat 9, Haarlem. Na afloop 
van de voorstelling 14 maart 
volgt een open dialoog over 
onze Nationale Herdenking 
anno 2019. Meer informatie op 
www.tgbergenbos.nl.

22 februari 
  Vogelhuisjes beschilderen bij 
KIMT, Herenweg 18. 14-15.30u. 
Aanmelden: info@kominmijn-
tuin of 023-5282651 (Mik van 
der Bor).

  Fresku  met  ‘Voordat het te 
laat is’. (Try-out). Theater de 
Luifel Herenweg 96, Heemste-
de. Aanvang 20.15 uur. Entree 
€ 19,50 Kaarten via: www. 
podiaheemstede.nl.

1 maart
  Alliance Française-lezing in 
het Frans ‘Une Promenade Ol-
factive’ (Een Geurwandeling)) 
met Anna Sabidussi. 20.15u. 
De Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede. Cursisten en 
vrienden gratis; anders €8,- 
toegang.

8 maart
  Finaleavond Mediaspektakel 
Beam This! Locatie: Sociëteit 
Vereeniging,  Zijlweg 1, Haar-
lem. Aanvang: 19:00 – 23:00. 
Gratis entree.

8, 9 en 10 maart
  KARAKTER!toneelgroep speelt 
jubileumvoorstelling ‘De Prin-
ses op de Erwt, het echte ver-
haal!’ Haarlemmerhout The-
ater, Van Oldenbarneveld-
laan 17 te Haarlem. Aan-
vang 14.15 uur. Kaarten: 
€13,50 in de voorverkoop 
en €15,- aan de zaal. Pinnen 
niet mogelijk. Reserveren: 06-
57480780.

23 februari
  Ouderwets carnavalsfeest in 
Café-Bar ’t Bremmetje, met 
optreden van de Fluttetutters. 
Raadhuisstraat 12, van 20.00-
02.00 uur. Vrije toegang. 

  ‘CruquiusConcerten’ met het 
Arcadië Trio (klarinet – cel-
lo – piano). 20.15u. Museum 
de Cruquius. Kaarten à €23 via 
www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg 
de Meerse 023-5563700.

2 maart
  Biomarkt. Tussen -10 -15 uur. 
Locatie: Haarlemmer Kweek-
tuin, ingang Kleverlaan 9, 
Haarlem. Informatie op: 
biomarkt@wijtelengroente.nl. 

24 februari
  ‘10.000 stappenwandeling’, 

▲

10.00 uur vanaf Sportplaza 
Sportparklaan.

  Wandelexcursie door de Bol-
werken en het Kenaupark van 
Haarlem. Deelname is gratis 
en vooraf aanmelden is niet 
nodig. Verzamelen om 11.00 
uur vóór Albert Heijn To Go 
(Kennemerplein 14, Station 
Haarlem). Info op www.ivn.nl/ 
zuidkennemerland.

  Ontroerende liefdesverhalen 
in De Blauwe Salon, Engelen-
burg 339  in Haarlem. Aan-
vang: 14.30. Inloop vanaf 14.00 
uur. Reserveren is gewenst:  
deblauwekom@planet.nl of 
06 -12525641.

  Peuter & Kleuterpret bij WIJ 
Heemstede, 11-12.30u. ver-
haallezing en pannenkoek 
eten. De Luifel, Herenweg 96. 
€6 (pinnen niet mogelijk). Op-
gave: plexat@wijheemstede.nl 
of 5483828.

  Amsterdam Piano Trio op ge-
meentehuis Bloemendaal, te 
Overveen. Werken van Beet-
hoven, Liszt en Schubert. Aan-
vang: 11.00, zaal open 10.30 
uur. Losse kaarten € 20,-; CJP 
en jeugd t/m 25 jaar € 10,- (in-
clusief koffie). Voor kaartver-
koop en reservering, ga naar 
www.muzenforum.nl. 

  Snuffelmarkt Expo Haarlem-
mermeer van 9-16.30 uur. De 
toegang is €4,50. Kinderen tot 
12 jaar en 80+ gratis. Gratis 
parkeren.

3 maart 
  Rachel Podger speelt Bachs 
cellosuites op viool.  Aan-
vang: 15.00 uur in de Dorps-
kerk Bloemendaal, Korte 
Kleverlaan 9, Bloemendaal. 
Kaarten à €24,- via https:// 
oudemuziek.nl/agenda/.

  Trio Vierstemmig met de Mug-
genbulten & Friends Live bij 
Chaos met een harde G. Het 
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem. Aanvang: 15.00 uur, einde 
19.11 uur. Kaarten à 15 euro via 
www.patronaat.nl.

  Oratoriumkoor Bennebroek 
zingt in de Philharmonie Haar-
lem (Grote Zaal). Werk van 
Dvořák en  Het Requiem van 
John Rutter.  Aanvang: 14.30 
uur. Kaarten à €30,- verkrijg-
baar bij de koorleden,  direct te 
bestellen bij de Philharmonie, 
of via www.Oratoriumkoor-
Bennebroek.nl.

11 maart
  Informatiesessie Nalaten aan 
Cultuur in het Frans Hals Muse-
um, Groot Heiligland 62, Haar-
lem. Tussen 10.00-13.00 uur. 
Gratis toegang.

26 februari
  Open Inloop Seniorweb bij WIJ 
Heemstede. Presentatie ‘Digi-
tale Overheid’ met aansluiten-
de vragen stellen over smartp-
hone of tablet. 10-12u. Opge-
ven: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

  Hoe gebruik je DigiD? Open 
inloop van SeniorWeb plaats 
van 10-12 uur, bij De Luifel/
Wij Heemstede, Herenweg 96, 
Heemstede. Neem uw eigen 
apparaat mee. Gratis toegang. 
Aanmelden is niet nodig.

  Trefpunt-WIJ Lezing over 
beeldhouwer en tekenaar Kä-
the Kollwitz, Herenweg 96. 
13.30u. Entree: €5. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
5483828.

12 maart
  Dansvoorstelling ‘W’ van Samir 
Calixto. Toneelschuur, Korte Be-
gijnestraat 9 in Haarlem. Meer 
info en kaarten op: www.kor-
zo.nl/producties/w-samir-ca-
lixto of www.toneelschuur.nl. 

27 februari
  Workshop Seniorweb bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96. 
Ditmaal: APK voor uw PC. 
€5. 10-12u. Opgeven: www. 
wijheemstede.nl of 023-
5483828.

  Vrolijke feelgoodmovie bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 96. 
Informeer over de titel via 
023-5483828. Reserveren kan 
via www. wijheemstede.nl.

  Workshop APK voor uw PC. Van 
10.00 tot 12.00 uur. De Luifel/
Wij Heemstede, Herenweg 96, 
Heemstede. Kosten: €5. Aan-
melden via tel.: 023-5483828

6 t/m 9 maart
  Dansvoorstelling BROOS 
door Conny Janssen Danst. 
De Toneelschuur, Lange Be-
gijnestraat 9, Haarlem. Aan-
vang: 20.30 uur. De inlei-
ding op woensdag 6 maart 
start om 19.30 uur. Tickets via 
www.connyjanssendanst.nl/
voorstelling/broos.

13 maart
  Busexcursie naar Caravaggio 
Tenstoonstelling in het Cen-
traal Museum van Utrecht. 
Vertrek 09.00 vanaf de Luifel. 
De prijs voor deze excursie is 
per persoon €69,- met MJK en 
€ 73,50 zonder MJK. Inbegre-
pen is het vervoer, entreegeld, 
lunch en rondleiding. Aan-
melden tot 6 maart via www. 
wijheemstede.nl.

TENTOONSTELLINGEN

21 februari  t/m 10 maart
  Trude Hol exposeert in De 
Waag, Spaarne 30 te Haarlem. 
Openingstijden: donderdag 
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 
uur.

23 februari t/m 23 maart
  Expositie met keramiek van 
Ineke van Eden (Heemstede) 
in Kunst centrum Haarlem. 
Kunst centrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht 117-121, 
Haarlem. www.kunstcentrum- 
haarlem.nl.

 
T/m 1 maart

  Expositie werken creatieve cur-
sisten Caroline Aarens in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11. Dagelijks, behalve dins-
dag, zaterdag en zondag, wel-
kom tussen 9-16 uur. Gratis 
toegang.

T/m za 2 maart
  Kunstexpositie diverse kun-
stenaars. Galerie Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 46 in Bloe-
mendaal. Geopend op donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 
12.00 – 17.00 uur. 

2 maart t/m 1 juli
  Foto-expositie Point of View- 
Zie jij wat ik zie? Historisch Mu-
seum, Bosweg 14 (tussen Mar-
riott en Claus) in Hoofddorp. 
De feestelijke opening is op 
1 maart om 16:00 uur (inloop 
vanaf 15:30 uur) door burge-
meester Onno Hoes.

5 maart t/m 26 maart
  Expositie cursisten Beeldende 
Vorming. WIJ Heemstede, de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. Toegang vrij.

Na ’s ochtends enkele artikelen te hebben uitgewerkt, even tus-
sen de bedrijven door rustig van het zonnetje genieten op een 
terrasje in de haven van Imperia. Nou ja, de term rustig is toch 
wat relatief hoor. Zitten op een terrasje maakt je hier direct een 
geliefde prooi van allerlei verkopers en andere stoorzenders. 
Het begint bij de eerste slok van je drankje met een rozenverko-
per, die je opdringerig een verlepte roos probeert aan te sme-
ren, met net zo’n verlept en vol medelijden getrokken gezicht als 
van een slecht acteur in een B-film. Bij de tweede slok komt de 
volgende verkoper, met allerlei goedbedoelde rotzooi voorzien 
van flikkerende discolampjes en geluidjes: alleen Donna Sum-
mer ontbreekt nog in het geheel. Je krijgt een stijve nek van het 
voortdurend ‘nee’ schudden. Als dan de serveerster aan komt 
snellen met een mandje brood op tafel voor de lunch, begint 
de ellende pas echt. Ineens wordt zo’n terras overspoeld door 
brutale duiven die je tafel belagen. 

Voor het terras een straatmuzikant die een imitatie probeert te 
doen van… tja, van wie eigenlijk, dat is me nog steeds niet dui-
delijk eerlijkgezegd. De man aan het tafeltje naast me begint 
hard te klappen. De straatmuzikant neemt daarop zijn versle-
ten hoed af, maakt een diepe buiging naar de man toe en roept 
daarop trots: “Grazie, grazie mille!” Het daverende applaus van 
de man bleek echter niet voor hem, het diende louter om die 
verdomde irritante duiven te verjagen.  

Ook de serveerster heeft genoeg van de duiven die de lunch van 
haar gasten verstoren en rent naar buiten, wapperend met een 
tijdschrift in de hand om ze weg te jagen. Hee, dat helpt….op-
vallend genoeg blijven duiven nu op afstand. Hoe kan dat nu? 
Ik kijk nog eens goed en zie op de voorkant van het tijdschrift 
een grote foto van een grijnzende en gelifte Berlusconi, die zijn 
rentree in de Italiaanse politiek wil maken. Daardoor dus: een 
andere rare vogel die een graantje probeert mee te pikken…

Bart Jonker, vanuit Italië

COLUMNITEITEN
Terraszeur

Opmars Amerikaanse rivierkreeft 
zorgwekkend
Regio - De Amerikaanse rivier-
kreeft of rode rivierkreeft (Pro-
cambarus clarkii), een exoot in 
Noord-Hollandse sloten en klei-
ne wateren, wordt steeds meer 
waargenomen. Dit heeft verstrek-
kende gevolgen voor de lange 
termijn voor boeren en natuur. 

Sinds 1985 komt de Amerikaan-
se rivierkreeft voor in de Neder-
landse wateren. De Amerikaan-
se rivierkreeft veroorzaakt scha-
de aan zachte waterkanten en 
aan moerasachtige beplantin-
gen. De soort leeft van water-
planten in sloten, waardoor an-
dere diersoorten en planten in 
het gedrang komen. Ook graven 
de kreeften, net als muskusratten, 
gangen in oevers die daardoor in-
stabiel worden. De rivierkreeft is 
wijdverspreid in Nederland ves-
tigt zich in rivieren, grotere kana-
len en meren (Bron: Soes & Koese, 
2010; Verbrugge et al., 2015). 

Omdat de Amerikaanse rivier-
kreeft een exoot is heeft die nau-
welijks natuurlijke vijanden. In-
heemse diersoorten als reiger, 
paling, snoek, snoekbaars, baars 
en meerval zijn wel de natuurlij-
ke vijanden van het dier. Hierdoor 
zal de Amerikaanse rivierkreeft 
onderdeel worden van de voed-
selkringloop. Door de relatief wei-
nig natuurlijke vijanden heeft de-
ze kreeft de kans zich eenvoudig 
en snel voort te planten. Een we-
tenschappelijk onderzoek van ir. 
D.M. Soes & drs. B. Koese, Invasive 
Alien Species Team 2018 wees uit 
dat 152 kreeften aanzienlijke eco-
logische en economische scha-
de kunnen aanrichten en dat ver-
der onderzoek in Nederland sterk 
wordt aanbevolen. 
In de praktijk blijkt er in Neder-
land geen sprake te zijn van een 
afdoende vorm van bestrijding. 
In overleg met eigenaar Staats-

bosbeheer en de Noord-Holland-
se bond voor beroepsvissers mag 
sinds kort door een beroepsvis-
ser gejaagd worden op de rivier-
kreeft. Momenteel zijn er geen ef-
fectieve beheermaatregelen om 
de soort te beperken. Het is dan 
mogelijk dat de aantallen hier-
door beperkt worden. De Ame-
rikaanse rivierkreeft zal echter 
waarschijnlijk niet verdwijnen uit 
de Nederlandse natuur. 

De Amerikaanse rivierkreeft is 
door de Europese Unie aangewe-
zen op de Unielijst invasieve exo-
ten, waardoor het een te bestrij-
den soort is. De wijze waarop ver-
schillende partijen in Nederland, 
met name overheden en terrein-
eigenaren, samenwerken aan de 
bestrijding van invasieve exoten 
staat beschreven in het gezamen-
lijk opgestelde ‘Masterplan uit-
roeiing en beheersing Unielijst-
soorten’. In dit plan is afgespro-
ken dat het Rijk verantwoordelijk 
blijft voor het nemen van beheer-
maatregelen voor soorten die 
onder de Visserijwet vallen, zo-
als de uitheemse (waaronder de 
Amerikaanse) rivierkreeften en 
de Chinese wolhandkrab. Daar-
mee is het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwali-

Amerikaanse rivierkreeft.

teit verantwoordelijk voor de be-
oordeling van ontheffingsaanvra-
gen, bijvoorbeeld voor bevissing 
door beroepsvissers. De provincie 
heeft geen rol in het beheer van 
de Amerikaanse rivierkreeft. Wel 
is, wanneer sprake is van bevis-
sing in een Natura2000-gebied, 
een vergunning nodig op grond 
van de Wet natuurbescherming, 
waarvoor Gedeputeerde Staten 
doorgaans bevoegd gezag zijn. 

Inheemse rivierkreeft 
wél beschermd
Naast de exoot Amerikaanse ri-
vierkreeft, kent Nederland ook 
de inheemse rivierkreeft (Asta-
cus astacus). In tegenstelling tot 
de Amerikaanse soort is deze in-
heemse kreeft wel een bescherm-
de diersoort volgens de Wet Na-
tuurbescherming. Deze inheem-
se rivierkreeft mag dus niet wor-
den gevangen, gedood of wor-
den verstoord. Overigens is de 
kans dat deze kreeft wordt ge-
vangen heel klein, aangezien hij 
eigenlijk alleen nog in de omge-
ving van Arnhem in één vijver 
wordt aangetroffen.

Bart Jonker
(Bronnen: Provincie Noord-Holland 
en Sportvisserij Nederland)

Hoe gebruik je 
DigiD?
Heemstede - 
Uw belasting-
formulier in-
vullen of een 
toeslag aan-
vragen? Dat 
kan met DigiD. 
Maar DigiD 
is bij veel meer instanties te ge-
bruiken, zoals de politie, zorgin-
stellingen en zorgverzekeraars.  
Op dinsdag 26 februari vindt er 
een Open inloop van SeniorWeb 
plaats van 10-12 uur, bij De Lui-
fel/Wij Heemstede, Herenweg 
96, Heemstede, met de presenta-
tie: ‘De digitale overheid. De over-
heid wil iedereen aan de compu-
ter.’
Piet-Hein Buur, vrijwilliger van 
SeniorWeb Haarlem, laat u zien 
hoe u DigiD gebruikt.Aansluitend 
aan de presentatie helpen de er-
varingsdeskundigen van Seni-
orWeb u graag met vragen over 
PC, laptop, tablet, iPad of smart-
phone. Neem uw eigen apparaat 
mee. Gratis toegang. Aanmelden 
is niet nodig.

Informatiebijeenkomst ‘Thuis met 
hersenletsel, hoe nu verder?’
Regio - Op zaterdag 16 maart 
vindt in Wijkcentrum De Wereld 
in Haarlem een informatiebijeen-
komst plaats voor mensen die 
zijn getroffen door niet-aangebo-
ren hersenletsel en hun naasten. 
Speciale aandacht is er voor de 

onzichtbare gevolgen van niet-
aangeboren hersenletsel. De in-
formatiebijeenkomst is georga-
niseerd door het CVA-netwerk 
Haarlem e.o. en is onderdeel van 
de Brain Awareness Week (11 tot 
17 maart), de internationale week 

waarin hersenen en hersenletsel 
centraal staan. Diverse sprekers 
vertellen over de gevolgen van 
hersenletsel en over de zorg- en 
ondersteuningsmogelijkheden in 
de regio Kennemerland en Haar-
lemmermeer. Er is voldoende ge-
legenheid om vragen te stellen 
en met elkaar in gesprek te gaan. 
Van 10.00 – 12.30 uur (inloop van-
af 9.30 uur). Locatie: Wijkcentrum 
De Wereld, Laan van Berlijn 1 in 
Haarlem. Deelname is gratis, wel 
graag vooraf aanmelden: Bureau 
VBZ, 023 – 5322151 of : 
nahkennemerland@vbzkam.nl.
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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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is altijd 

een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 

vergunning mag alleen van maandag 
tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 
20.00 uur.

- Per week kan maar 1 collecterende 
instantie een collectevergunning 
krijgen. 

- Het collecterooster van het CBF is 
leidend. Kijk op www.heemstede.nl/
collecterooster. 

- Heeft de collectant/verkoper geen 
vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

De eerstvolgende collecte is: 
Jantje Beton 
(tussen 24 februari en 9 maart)

Inspiratiebijeenkomst 
‘Wij maken Heemstede!’ op 4 maart
Hoe zorgen we ervoor dat we van elkaar 
weten wat we willen? En hoe kunnen 
inwoners, ondernemers, verenigingen en 
instanties ook zélf aan het roer staan bij 
plannen voor Heemstede? Kortom: hoe 
geven we samen vorm aan Heemstede?

Op maandag 4 maart organiseert de gemeente 
Heemstede een avond ter inspiratie over dit 
onderwerp. De bijeenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 van 
19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Programma
Een aantal andere gemeenten vertellen 
in korte workshops over hun experiment. 
Daarnaast geeft Frederik van Dalfsen, auteur 
van het boek ‘Pionieren in Participatieland’, een 
inkijkje in de ontwikkelingen in Nederland op 
dit gebied. 
Deze presentaties zijn bedoeld ter inspiratie 
om daarna met elkaar het gesprek aan te 
gaan. Wat is interessant aan wat we gehoord 
hebben? Welke dilemma’s zien we? Welke 
ervaringen willen we met elkaar delen? Wat 
past bij ons? De opbrengst van de avond vormt 
de basis voor de verdere ontdekkingstocht 
naar ‘Wij maken Heemstede’.

Meld je vooraf aan
Hoe meer mensen meepraten, hoe beter we 
met elkaar kunnen bepalen wat bij Heemstede 
past. Dus kom ook en neem buren, bekenden 
of vrienden mee; van jong tot oud, iedereen 
is welkom! Voor de organisatie is het prettig 
om te weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. Aanmelden kan bij Marieke Boor via 
e-mail m.boor@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 61.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
organiseert een workshop ‘Leren luisteren’ voor 
ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar. Je krijgt onder andere praktische 
tips over hoe je als ouder je tiener kan leren 
omgaan met emoties.
Deze gratis bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 7 maart van 19.30 tot 21.30 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. Deze workshop 
is voor een groep van maximaal 12 ouders. 
Meer informatie en/of inschrijven? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl .

- Het realiseren van een 
voetgangersoversteekplaats (zebrapad) ter 
hoogte van Binnenweg 16.

De volledige tekst van dit verkeersbesluit is 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot 

Verordening commissie voor 
bezwaarschriften personele 
aangelegenheden 2019
 Op 18 december 2018 en gewijzigd op 22 
januari 2019 heeft het college respectievelijk 
op 31 januari 2019 heeft de raad de 
Verordening commissie voor bezwaarschriften 
personele aangelegenheden 2019 vastgesteld. 
Deze verordening is met terugwerkende kracht 
in werking getreden op 1 januari 2019. 

Regeling Here Is Your Own Device (HIYOD)
Op 4 januari 2019 heeft de gemeentesecretaris 
de Regeling Here Is Your Own Device (HIYOD) 
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op 
8 februari 2019.

Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving milieu
Op 22 januari 2019 heeft het college de 
volgende stukken vastgesteld:
- Beleidskader VTH milieu 2019-2022 

Omgevingsdienst IJmond, 
- VTH-strategie milieu 2019-2022 

Omgevingsdienst IJmond en 
- Uitvoeringsprogramma 2019 

Omgevingsdienst IJmond.
Deze stukken treden in werking op 19 
februari 2019 respectievelijk 15 februari 
2019 respectievelijk 20 februari 2019. Het 
Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 
2015-2018 en het Milieuhandhavingsbeleid 
2014 zijn hiermee vervallen.

Collecte- en wervingsrooster 
Heemstede 2019
Op 29 januari 2019 heeft het college het 
collecte- en wervingsrooster Heemstede 2019 
vastgesteld. Het collecte- en wervingsrooster 
geldt voor het jaar 2019.

Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl

Nieuwe regelgeving

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 41, veranderingen voor het 

oprichten van een nieuwe winkel, het 
plaatsen van reclame, een condensor 
aan de zijgevel, wabonummer 368398, 
ontvangen 1 februari 2019

- Charlotte van Pallandtlaan 1, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 368686, 
ontvangen 4 februari 2019

- Einthovenlaan 5, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 369419, 
ontvangen 6 februari 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 104, het vervangen van 

lichtreclame, wabonummer 351906, 
verzonden 14 februari 2019

- Cruquiushaven t.h.v. nr. 14, het kappen 
van een 9-stammige populier. De eerder 
verleende omgevingsvergunning hebben 
wij op 12 februari 2019 ingetrokken. Wij 
hebben een nieuwe omgevingsvergunning 
verleend met als voorschrift een 

herplantplicht. Deze nieuwe vergunning is 
op 12 februari 2019 verzonden.

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 bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Zomerlaan 17A, nieuwbouw van een 

woonhuis, wabonummer 358468, 
ontvangen 27 december 2018

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Zomerlaan 17A, nieuwbouw van een 

woonhuis, wabonummer 358468, 
ontvangen 27 december 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaa

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluit
29 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis 
van Heemstede. Bent u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie hiervoor ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.



Brandschade door 
vergeten pan op het vuur
Regio - In een woning aan de 
Marnix van Sint Aldegondestraat 
in Zandvoort is donderdagnacht 
brand uitgebroken. Rond 01:30 
uur werd de brand door bewo-
ners ontdekt. Een vergeten pan-
netje op het vuur bleek de oor-
zaak. 

De bewoners, een moeder en 
haar zoon, konden zichzelf in vei-
ligheid brengen. Bij aankomst 
van de hulpdiensten stond de 
woning vol rook. De politie heeft 

de vlammen proberen te blus-
sen met vijf poederblussers uit de 
dienstvoertuigen. De brandweer 
heeft het vuur de�nitief gedoofd, 
de woning gecontroleerd en een 
kat in veiligheid gebracht.

De vrouw en jongen zijn door 
ambulancepersoneel nagekeken 
op onder andere rookinhalatie. 
De twee hoefden niet naar het 
ziekenhuis. De keuken liep �inke 
schade op de bewoners moesten 
de nacht en doorbrengen. 

Foto: Laurens Bosch

CDA-fractie Noord-Holland 
richt zich op woningmarkt
Regio - De CDA-fractie Noord-
Holland richt zich op de woning-
markt. Volgens de partij is in de 
Provincie Noord-Holland lange 
tijd te weinig gebouwd. Voor veel 
mensen is dat ingrijpend. Jonge-
ren vinden geen woning en kun-
nen niet zelfstandig of samen een 
thuis vinden. Ouderen kunnen 
niet doorstromen naar een gelijk-
vloerse, vaak kleinere woning. Er 
zijn veel mensen die na een schei-
ding toch nog jarenlang bij elkaar 
moeten blijven wonen. “De pro-
vinciale en lokale overheid moet 
simpelweg zorgen dat mensen in 
de hele provincie een betaalbaar 
dak boven hun hoofd hebben in 
een huis dat hun past en op de lo-
catie die ze willen, bijvoorbeeld in 
de buurt van hun werk, familie of 
vrienden. Van alle mensen die dat 
nu niet hebben maakt het CDA 
een topprioriteit” aldus lijsttrek-
ker Dennis Heijnen.“
Om duidelijk te maken dat het 
de partij menens is, wordt �ink 
uitgepakt. Het CDA-verkiezings-
programma doet tal van voor-
stellen om provinciale blokka-
des weg te nemen en regels voor 
woningbouw te versnellen. Ook 
is de partij een online petitie ge-
start om de provincie en gemeen-
ten op te roepen meer woningen 
te bouwen.

Op 7 maart voor alle inwoners 
van Noord-Holland een groot wo-
ningbouwcongres in het AFAS 
stadion te Alkmaar georgani-
seerd. Alle inwoners kunnen hier 
hun voorkeurslocatie voor wo-
ningbouw aangeven en voorstel-
len doen om bouw te versnellen. 
Bouwers laten hun plannen zien 
voor geïnteresseerde woningzoe-
kenden. Ook gaan de lokale, pro-
vinciale en landelijke politiek in 
gesprek over hun inzet voor ver-
snelling van de woningbouw.

Dennis Heijnen (foto: Tessa Brug-
gink).

Zangkoor Toontje Lager 
zoekt nieuwe zangleden
Regio - Het gezellige zangkoor 
‘Toontje Lager’ in Kinheim zoekt 
nieuwe zangleden. De dirigent/
musicus is humoristisch, gedul-
dig en brengt de leden steeds 
een stapje verder. Het is genieten 
geblazen en je wordt er zo vrolijk 
van! 45 minuten zingen, 15 minu-
ten theepauze en nog 30 minu-
ten uitleven!! Er zijn meer men-

sen van buiten Kinheim, het is 
een groep waar iedereen welkom 
is.  Iedere woensdagmiddag kunt 
u vrijblijvend komen luisteren om 
15:30 uur en laat u raken Interes-
se? U kunt bellen met: Dhr. F. Vrie-
ze tel. 023 5288062 , of met : Re-
ceptie Kinheim Zandvoorter Al-
lee 40 2012 WB Haarlem Tel. 023 
5285505.

Peuter & Kleuterpret: Kikker is verliefd
Heemstede - Zondag 24 februa-
ri draait de �lm ‘Kikker is verliefd’ 
voor kinderen van 2 ½ t/m 6 jaar. 
De kinderen eten daarna lekker 
een pannenkoek en mogen een 
mooie tekening maken voor ie-
mand die ze lief vinden. 

Entree: € 6,- per kind. Ouders/
begeleiders zijn gratis. De tijd is 
van 11.00-12.30 uur. De peuter & 

kleuterpret is deze keer in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 

Graag van tevoren opgeven, via 
de mail: plexat@wijheemstede.nl 
of telefonisch van ma t/m do tus-
sen 9 en 16 uur en op vrijdag van 
9 tot 13 uur, tel.: 548 38 28. Wilt u 
zoveel mogelijk gepast, contant 
geld meenemen? Op zondag is er 
geen mogelijkheid om te pinnen. 

Workshop Intuïtief Schilderen 
door Susanna Marijs
Heemstede - Op maandag 25 fe-
bruari vindt bij WIJ Heemstede 
in De Luifel aan de Herenweg 96 
de workshop Intuïtief schilderen 
plaats door Susanna Marijs. Dit 
thema onderzoekt d.m.v. bewe-
gen en vrij schilderen. In het be-
wegen je energiestroom op gang 
brengen en uiten in je schilde-
rij. Werkvormen zijn inleidende 
dans, bewegen met muziek en 
eenvoudige yoga en ademoefe-
ningen, visualisatie en stilte oefe-
ningen. Daarna schilderen vanuit 
de ontstane spontaniteit en ex-

perimenteren met verschillende 
materialen om zo de intuïtie op 
gang te brengen. Ervaring met 
kunstzinnig werk is niet nodig. 
Kosten: € 20,- incl. materiaal. Info 
op: www.intuitief-schilderen.nl.
Na deze workshop volgt er nog 
één: op 25 maart: Lentegroei en 
kleur. Opgeven voor de work-
shop op maandag 25 februari of 
25 maart van 10.00-12.00 uur via 
www.wijheemstede.nl of van ma 
t/m do tussen 9-16 uur en op vrij 
tussen 9-13 uur: tel.: 548 38 28.

Lezing over beeldhouwer 
en tekenaar Käthe Kollwitz
Heemstede - Op dinsdag 26 fe-
bruari houdt Michiel Kersten een 
Trefpunt WIJ-lezing over de Duit-
se beeldhouwster en tekenaar Kä-
the Kollwitz (1867-1945). Zij ver-
beeldt als geen ander de oerge-
voelens van moeders: de angst 
om hun kinderen te verliezen en 
de pijn die alleen een moeder 
kan voelen als haar kinderen iets 
overkomt. Zelf verloor zij een van 
haar zonen. Als paci�st en soci-
alist streed zij met haar echtge-
noot tegen het brute geweld van 

oorlog en geweld. Iedere maand 
zijn er culturele lezingen en/of 
presentaties op dinsdagmiddag 
in de Luifel. Deze middagen in 
de Luifel beginnen om 13.30 uur. 
De entree is € 5,-. Deze populai-
re middagen zijn wel vaak snel 
vol. Wij adviseren u om te reser-
veren als u verzekerd wilt zijn van 
een plekje. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van ma t/m do tussen 9-16 
uur en op vrij tussen 9-13 uur: 
tel.: 548 38 28. 

Komische feel good film
Heemstede - Iedere woensdag 
draaien er bij WIJ Heemstede in 
de grote zaal van de Luifel �lms, 
nieuw uitgekomen of ‘gouwe ou-
we’, in het genre �lmhuis�lms, 
drama, komedie en meestal met 
een actueel thema.
Op woensdag 27 februari om 
20.00 uur is dat een komische feel 
good �lm, die in het najaar van 

2018 in de bioscopen draaide. De 
�lmduur is: 104 min. 
Voor meer informatie over de titel 
en de inhoud van deze �lm kunt u 
bellen met: 023-548 38 28. 
Reserveren voor de �lm kan via 
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van ma t/m do tussen 9-16 
uur en op vrij tussen 9-13 uur: 
tel.: 548 38 28.

Busexcursie tentoonstelling Caravaggio 
in Centraal Museum Utrecht
Heemstede - Op woensdag 13 
maart  vindt een busexcursie met 
rondleiding plaats naar de Cara-
vaggio Tenstoonstelling in het 
Centraal Museum van Utrecht, 
i.s.m de Heemsteedse Kunstkring. 
Om 09.00 uur vertrekt u bij de Lui-
fel. Utrecht, Caravaggio en Euro-
pa brengen het Rome van 1600-
1630 naar Utrecht. Met zeventig 
meesterwerken laat de tentoon-
stelling voor het eerst de Utrecht-
se caravaggisten naast hun Euro-
pese collega’s zien. De tentoon-
stelling bevat ruim zestig bruik-
lenen, afkomstig uit museale en 
privécollecties in Europa en de 
VS, waaronder de Vaticaanse mu-
sea, het Louvre in Parijs, Galleria 
degli U�zi in Florence, The Na-
tional Gallery of Art in Londen en 
The National Gallery of Art in Wa-
shington, maar ook uit kerken in 
Rome.
Na deze indrukwekkende rond-
leiding staat er een heerlijke 
broodlunch klaar in het Museum 
Café om even bij te komen van al 

het moois waar we in mee zijn ge-
trokken. Na de lunch heeft u nog 
ruim de tijd om de verschillende 
tentoonstellingen in het Centraal 
museum verder te bekijken of 
een wandelingetje door het cen-
trum van Utrecht te maken.
De bus vertrekt rond 15.30 uur te-
rug naar Heemstede.
De prijs voor deze excursie is 
per persoon € 69,- met MJK en € 

73,50 zonder MJK. Inbegrepen is 
het vervoer per bus van Heemste-
de naar Utrecht v.v., entreegeld, 
lunch en rondleiding. Aanmel-
den kan tot uiterlijk 6 maart via 
www.wijheemstede.nl of bij de 
receptie van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. U ontvangt een 
bewijs van betaling.
Voor de excursies moet u wel 
goed ter been zijn.

Film&Diner: 
Biografisch drama
Heemstede - Op donderdag 
7 maart draait er een biogra-
�sch drama over de echtge-
note van één van Amerika’s 
bekendste presidenten. Bij 
het �lm&diner programma 
draaien wij ’s middags om 
16.00 uur een �lm en aan-
sluitend kunt u dan dine-
ren in de foyer van de Luifel. 
Voor meer informatie over 
de titel en de inhoud van de-
ze �lm kunt u bellen met: 
023-548 38 28. 

Film&Diner zijn bij WIJ 
Heemstede in de gro-
te zaal van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede 
van 16.00 (start �lm) tot on-
geveer 19.30 uur. De entree 
is € 15,00 inclusief diner.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of te-
lefonisch van ma t/m do tus-
sen 9-16 uur en op vrij tus-
sen 9-13 uur: tel.: 548 38 28. 

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 bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. 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
Digitaal: http://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
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
 
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’.




