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Heemstede – Het voorjaar staat op de stoep, dit is de laatste 
winterfoto. Een schilderijlandschap, zicht op Hageveld vanaf 
het naast het water gelegen jaagpad. Hier is het landschap nog 
weids. Langs het Heemsteeds kanaal kun je fi jn wandelen en is 
het heerlijk rustig.

Laatste winterfoto ‘Mooi Heemstede’
Foto: Marenka Groenhuijzen

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Nog geen horeca-ondernemer gevonden

Partijen akkoord met 
inrichting haven
Heemstede - Het Havenlab is in-
dertijd ingesteld als eerste ech-
te burgerparticipatieproject in 
Heemstede. Het college heeft de 
wensen die uit deze groep zijn 
voortgekomen, verwerkt in een 
voorlopig voorstel. Uiteraard wil 
de politiek daar iets van vinden 
en ook een aantal insprekers. Bij 
insprekers tijdens de commssie-
vergadering liepen de zorgen uit-
een over afval, de locatie van de 
douche-  en toiletvoorziening, 
het overnachten op boten in de 
haven tot aan het toezicht. 

Wethouder Nicole Mulder (GL) 
kon daar snel op reageren. Voor 
het afval zijn grote bakken be-
schikbaar die regelmatig wor-
den geleegd. Het sanitaire blok 
komt los van het nieuwe appar-
tementengebouw te staan, het 
toezicht is waarschijnlijk niet no-
dig omdat bootbezitters zelf de 
sociale controle bewaken. Blijft 
het aantal overnachtingen over. 
Voorgesteld is dat op drie te hou-
den. Daarover waren de menin-
gen verdeeld. Een aantal bewo-
ners wil dat niet. Als je een pas-
santenhaven wilt hebben, moet 
je de bootpassagiers ook de ge-
legenheid geven om iets langer 
in Heemstede te verblijven, was 
de reactie van de wethouder. 
Een ander heikel punt was de lo-
catie en het verhuur van bootjes 
en de rondvaartboot. De juiste lo-

caties vormen nog een punt van 
onderzoek. Er is trouwens weinig 
zicht op een ondernemer die dit 
op zich wil nemen. De rondvaart-
boot wil wel een vaste plek heb-
ben, maar wil dan extra maat-
regelen zoals hekken, zodat de 
boot er ’s nacht veilig kan blijven 
liggen. Boeder (CDA) wist te mel-
den dat achter de schouwburg 
van Haarlem bootjes liggen die 
je via een app kunt huren zon-
der dat er een beheerder is. Ver-
rips (GL) putte uit eigen ervaring 
en weet dat er in haven(tjes) zel-
den of nooit onrust ontstaat dus 
toezicht niet nodig is. 

De investering ligt rond €2 mil-
joen en op de een of andere wij-
ze moet er geld binnenkomen uit 
de liggelden en verhuur om de 

exploitatie te dekken. Ook voor 
de horecavestiging is nog geen 
ondernemer gevonden. Alle par-
tijen gingen in principe akkoord 
met het voorlopige plan en wach-
ten op de verdere uitwerking.

De wethouder gaat alle argumen-
ten die zijn uitgewisseld verwer-
ken in een defi nitief stuk. De in-
richting zal nog maanden, of zelfs 
een jaar duren. Na een defi ni-
tief plan moet er worden aanbe-
steed en dan volgt de uitvoering. 
Er wordt overwogen een project-
manager aan te trekken om de 
voortgang, maar vooral de kos-
ten te beheersen. De commissie 
Ruimte dringt wel aan op enige 
spoed. 

Eric van Westerloo

Zandvoortselaan 139 
2106 CM Heemstede
Tel. 023-743 55 04 

info@seafoodbarsalt.nl
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Provinciale Verkiezingen
Meeste partijen passen 
campagne aan
Regio - Naar aanleiding van de 
gewelddadige daad in Utrecht 
maandag, waarbij drie mensen 
zijn doodgeschoten en vijf ge-
wonden vielen, legden de mees-
te politieke partijen in Noord-Hol-
land hun campagne stil.

Zij stuurden hierover een pers-
bericht uit. “Uit eerbied naar alle 
betrokkenen hebben wij, als ge-
zamenlijke politieke partijen die 
meedoen aan de verkiezingen 
van Provinciale Staten en Water-
schapsverkiezingen in Noord-

Holland, besloten om onze cam-
pagneactiviteiten tot nader or-
der stil te leggen. Wij leven mee 
met iedereen die getroff en is 
door deze gewelddadige daad.” 
Van de 16 partijen die meedoen 
aan de Provinciale Verkiezingen 
ondertekenden Partij van de die-
ren, 50plus partij van de ouderen, 
ouderenpartij NH en Forum voor 
Democratie de campagnestilleg-
ging niet.

Dinsdag hervatten diverse partij-
en hun campagne weer.

Provincie: “Onderzoek schetst vertekend beeld”
Lange wachtlijsten huurwoningen
Regio - Het is moeilijk om op kor-
te termijn in aanmerking te ko-
men voor een sociale huurwo-
ning binnen de Provincie Noord-
Holland. Het nijpende tekort aan 
betaalbare woningen speelt veel 

gemeenten parten. Daarnaast 
worden er te weinig betaalbare 
woningen gebouwd. Uit een re-
cent onderzoek van RTL Nieuws 
blijkt dat er lange wachtlijsten 
zijn en dat er letterlijk tig jaren 
overheen gaan voordat een wo-
ningzoekende, na inschrijving, in 
aanmerking komt voor zo’n wo-
ning.

Schokkend en onacceptabel, ach-
ten sommige politieke partijen. 
De PVV vindt zelfs dat de Provin-
cie de woningmarkt onderuit-
haalt en diende hierover schrifte-
lijke vragen in bij de Gedeputeer-
de Staten van de Provincie. Veel 
wethouders uit de gemeenten 
luiden tevens de noodklok.
De conclusies uit het onderzoek 
van RTL Nieuws liegen er niet 
om. Wachttijden van meer dan 15 
en 20 jaar voor een woning. RTL 
Nieuws stelde een top 10 van ge-

meenten in Noord-Holland sa-
men met de langste wachttijden: 
1) Wormer: 29,4 jaar; 2) Hoofd-
dorp: 23,8 jaar; 3) Amstelveen: 
21,8 jaar; 4) Diemen: 21,3 jaar; 5) 
Assendelft: 19,6 jaar; 6) Nieuw 
Vennep: 19,1 jaar; 7) Uithoorn: 
18,8 jaar; 8) Aalsmeer: 17,8 jaar;  
2019  17 9) Purmerend: 17,3 jaar 
en 10) Koog aan de Zaan: 16,8 
jaar.  

Uit een berekening van de Pro-
vincie blijkt dat Noord-Holland 
Noord 23.000 woningen moet 
bouwen in 2040, maar de ge-
meenten in deze regio willen ech-
ter een stap verder gaan. Niet al-
leen zijn hun woningbouwplan-
nen goed voor in totaal 29.500 
woningen, maar zij willen ook 
40.000 extra woningen bouwen. 
Hard nodig, zeggen de wethou-
ders aangezien de woningmarkt 
aan alle kanten klem zit. De Pro-

vincie wil echter dat gemeenten 
zich vooral richten op nu bouwen 
en niet op plannen voor later. 

De PVV maakt zich grote zorgen 
over de opstelling van de pro-
vincie, omdat er een enorm wo-
ningtekort geldt in de gehele 
provincie. Als bijvoorbeeld geke-
ken wordt naar de gemiddelde 
wachttijd voor een sociale huur-
woning, dan scoort Noord-Hol-
land, zoals RTL Nieuws belichtte,  
slecht.  De Provincie geeft ech-
ter aan graag te willen meeden-
ken aan de voorkant over kans-
rijke plannen, zodat die versneld 
gerealiseerd kunnen worden. In 
een enkel geval kunnen plannen 
geen doorgang vinden vanwege 
afwegingen die worden gemaakt 
op basis van de door PS vastge-
stelde Provinciale Ruimtelijke Ver-
ordening (PRV).  
De Provincie acht overigens dat 

door het onderzoek van RTL 
Nieuws een vertekend beeld 
wordt geschetst. Zij stelt dat veel 
woningzoekenden in de regio 
Amsterdam een extra inschrijf-
duur hebben op grond van een 
overgangsregeling. Dit betreft al-
le gemeenten die zijn genoemd 
in het onderzoek. Tot enkele jaren 
geleden werden woningen toe-
gewezen op basis van twee cri-
teria: inschrijfduur voor starters 
en woonduur voor doorstromers. 
Bij de afschaffi  ng van woonduur 
werd deze volledig omgezet in 
inschrijfduur. Bij veel doorstro-
mers is de inschrijfduur dus ei-
genlijk de woonduur: de periode 
vanaf het moment dat ze in hun 
huidige woning wonen. Hun ‘zui-
vere’ inschrijfduur bij verhuring is 
in werkelijkheid doorgaans (veel) 
korter. 

Bart Jonker

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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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.
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tent, dat door ons in deze krant ge-
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of tekstmateriaal niet beschikbaar 
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ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy
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de Heemsteder
Zoals eerder verteld is het blok 
huizen met de nummers 65 t/m 
81 in 1919/1920 gebouwd. Voor 
deze week gaan we het over 
nummer 73 hebben. Het pand 
begon als woning, boven en be-
neden. In 1930 werd het woon-
huis omgebouwd tot winkel 

en op 29 januari 1931 opende 
D. Hoefgeest & Zonen hun 
groentehandel op Zandvoort-
selaan 73. Ze hebben er niet 
heel lang gezeten. Jan Sweers 
vertelt: “In 1935 nam de wedu-
we Sweers (mijn oma) de zaak 
over, samen met haar zoon. 

Mijn vader W. Sweers was toen 
18 jaar en heeft daarna deze 
zaak 47 jaar bestierd. Het was 
hard werken van ’s morgens vijf 
uur tot ’s avonds laat. Hij deed 
dat samen met zijn vrouw. In 
1982 ging de zaak over aan 
Ruud de Kreek.” In een kranten-
artikel uit 1982 lezen we over 
een grootse afscheidsreceptie 
voor de familie Sweers, maar 
ook dat er een comité was ge-
vormd door een aantal dames 
van winkeliers uit de omgeving, 
die onder de klantenkring een 
geldinzamelingsactie hadden 
gehouden en de opbrengst 
(fl. 1300,=) op een avond over-
handigden aan de heer en me-
vrouw W. Sweers. Zij wilden dat 
gaan gebruiken voor een wel-
verdiende vakantie.
In de Heemsteder van 6 april 
2016 lezen we dat Ati en Ruud 
de Kreek afscheid namen van 
hun klanten. Thans is het weer 
een woonhuis.

De toenfoto is van 2005, de nu-
foto van Harry Opheikens is van 
17 maart 2019. 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 De 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (41)

Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 24 maart
 ds. M.S. Meiring- Snijder

uit Woerden.

www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 24 maart, aanvang 10u. 
Voorganger ds. R. van den Beld 

(Baarn).
www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

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

Zondag 24 maart, 10u. 
ucharistieviering. Bavokoor.

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 maar op 10u.
 4e Lijdenszondag,

 Ds. D. Verboom.
 

Na de dienst koffiedrinken in het 
Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 24 maart
Derde zondag Veertigdagentijd.

 
Oude Kerk, 10u. Taizé-vier

ng, ds. A. Molendijk.
Crèche en Kinderking.

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 maart 10.00 uur
Spreker: dhr. J. Oosterom.

www.rafael-nehemia.nl

Huwelijk
13-03-2019

Robbert.M Schouten &
Mirjam Moesker

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Verkeersdruk Heemstede verminderen 
kan niet zonder regiogemeenten
Heemstede - Als er iets duide-
lijk werd ten aanzien van de plan-
nen de verkeersdruk in Heemste-
de te verminderen, is het wel dat 
Heemstede dat niet in haar een-
tje kan. Om het doorgaande ver-
keer te weren zijn maatregelen 
nodig buiten de gemeentegren-
zen. Actueel is dat de gemeente 
Haarlemmermeer opnieuw na-
denkt over een verbinding tussen 
Hoofddorp en Schalkwijk. 

Hiervoor zou een brug over of 
een tunnel onder de Ringvaart 
een oplossing moeten bieden. 
In het plan dat het college op 14 
maart presenteerde staan tal van 
maatregelen waarvan een deel 
zelfstandig kan worden opge-
lost. Belangrijk is het voornemen 
om de Lanckhorstlaan niet lan-
ger als regionale weg te beschou-
wen. Er worden op termijn bor-
den geplaatst om bestuurders te 
dwingen via de Haarlemse Span-
jaardslaan de route naar Zand-
voort te nemen. Andere concre-
te voornemens zijn om de Leidse-
vaart-Noord te voorzien van een 

fietsstraat en aan de zuidkant het 
fietspad te verbreden en te as-
falteren. De ventweg langs de 
Cruquiusweg wordt een fiets-
straat. Ook: Samen met de NS 
en ProRail de fietsenstalling bij 
het station uitbreiden. Verkeer 
vanuit Zandvoort na het station 
dwingen linksaf te slaan richting 
Leidsevaart/Randweg. Jaarlijks 
één oversteekplaats te verbete-
ren via ledverlichting. Er wordt 
snel werk gemaakt van de her-
inrichting kruispunt Dreef/Cam-
plaan. De Van Merlenlaan wordt 
in 2020 van een nieuw riool voor-
zien. Dit kan een participatietra-
ject worden m.b.t. de (her)inrich-
ting. De groene golf, op vooral de 
Dreef, wordt geëvalueerd net als 
het Dynamische Verkeer Manage-
ment (DVM) en waar nodig aan-
gepast. Waar mogelijk zal fluis-
terasfalt worden gebruikt om de 
geluidsbelasting te verminderen. 
Voor andere meer ingrijpende za-
ken zoals een verbinding van de 
Randweg (Haarlem) naar het oos-
ten zijn de provincie, Haarlem en 
de Metropool Regio Amsterdam 

aan zet. De wethouder is door de 
commissieleden opgedragen de 
problemen van Heemstede on-
der de aandacht van de provin-
cie te brengen. Het bleek dat er in 
provinciale stukken nergens iets 
staat over de Heemsteedse knel-
punten. 

Boeder (CDA) wil een nulmeting 
en daar gaan andere partijen in 
mee. Tellingen die in het verleden 
al zijn gedaan kunnen hiervoor 
als basis dienen. Schul (D66) ver-
wachtte iets meer, maar begrijpt 
dat het erg complex is. Timmer 
(VVD) ziet te weinig actie en vindt 
Heemstede te afhankelijk van de 
provincie. Alle partijen steunden 
uiteindelijk het plan van aanpak. 
Wethouder Mulder verwerkt alle 
op- en aanmerkingen in het de-
finitieve plan van aanpak. Daar-
naast gaat zij zich inzetten om 
Haarlemmermeer, de omliggen-
de gemeenten en de provincie de 
Heemsteedse zorgen te laten de-
len. 

Eric van Westerloo

HBM start College Tour met Tweede Kamerlid Michel Rog
Heemstede - Op maandag 18 
maart is voor de eerste keer het 
interviewprogramma College 
Tour georganiseerd op de HBM 
(Haemstede-Barger Mavo) in 
Heemstede. De leerlingen moch-
ten vragen stellen aan Michel 
Rog, Tweede Kamerlid namens 
het CDA en woonachtig in Haar-
lem. 
De HBM, sinds september 2018 
een (t)huiswerkvrije school, is al-
tijd op zoek naar innovatieve, 
aansprekende initiatieven voor 
de leerlingen. Bij het vak maat-
schappijleer is politiek, met de 
verkiezingen van 20 maart voor 
de deur, een actueel thema. Zo 
ontstond het idee om een Colle-
ge Tour te organiseren met een 

politieke gast, naar het voorbeeld 
van het televisieprogramma. 
Michel Rog, was van 8.30 tot 9.30 
uur de eerste gast in de college-
zaal van de HBM. Rog is woord-
voerder op onder andere Onder-
wijs (primair en voortgezet on-
derwijs en lerarenbeleid). Ste-
fan Boschma, docent maatschap-
pijleer en wiskunde op de HBM 
nam de presentatie voor zijn re-
kening.  Zo’n tachtig mavo 3 leer-
lingen waren bijeengekomen 
en stelden vragen als: ‘Wat vindt 
u van het huidige onderwijs in 
ons land?’ ‘Wat vindt u van on-
ze (t)huiswerkvrije school?’ ‘Wat 
vond u van de landelijke onder-
wijsstaking op 15 maart?’ De leer-
lingen vroegen Michel Rog ook 

persoonlijke vragen als: ‘Waarom 
bent u politicus geworden?’ Hij 
legde uit dat hij van jongs af aan 
al wilde meepraten over zaken 
die er echt toe doen in bijvoor-
beeld de leerlingenraad. Hij be-
gon als docent maatschappijleer 
en werd daarna voorzitter van de 
CNV (=onderwijsvakbond). Hij 
vond dat de politici te weinig af-
finiteit met het onderwerp on-
derwijs hadden, en besloot daar-
om zelf de politiek in te gaan. Dat 
lukte in 2012 toen hij als nummer 
5 op de lijst stond en werd geko-
zen in de Tweede Kamer. De Tour 
krijgt binnenkort een vervolg met 
een nieuwe, aansprekende gast. 

Meer info op:  www.dehbm.nl. 

ra afil  en 
lunch in de Luifel
Heemstede - Op donderdag 21 
maart is er een romantisch film in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede met daarna een lunch. Aan-
vang van 10.30 tot ongeveer 
13.30 uur. Entree is €13,50 incl. 
lunch. Reserveren kan via www.
wijheemstede.nl of van ma t/m 
do tussen 9-16 uur en op vrij tus-
sen 9-13 uur: tel.: 5483828.
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3 dagen Nationale Pannenkoekdag 
bij De Konijnenberg
Heemstede - Op vrijdag 22 maart 
is het Nationale Pannenkoek-
dag! Door heel Nederland wor-
den pannenkoekfeesten georga-
niseerd waarop schoolkinderen 
pannenkoeken bakken voor ou-
deren. Dit om wat meer aandacht 
voor eenzame senioren te geven.
 
Wist je dat je bij Pannenkoekres-
taurant De Konijnenberg in 
Heemstede de allerlekkerste pan-
nenkoeken kunt eten? Zelf bak-
ken is leuk maar nog gezelliger is 
het als je je lieve opa en oma trak-
teert op een etentje bij De Ko-
nijnenberg. Het staat bekend als 
het pannenkoekrestaurant waar 
het zo gezellig en sfeervol is in-
gericht! 
 Natuurlijk viert het Heemsteedse 
restaurant De Konijnenberg Nati-
onale Pannenkoekendag vrijdag 
22 maart mee!
Het gezellige restaurant langs de 
Herenweg bakt tenslotte al jaren 
de allerlekkerste pannenkoeken.

 Deze week vieren ze niet één dag 
Pannenkoekendag, maar zelfs 
drie dagen!
Woensdag 20, donderdag 21 en 
vrijdag 22 maart krijgt iedereen 
bij binnenkomst een gratis ‘Wel-
komst Pannenkoekje mét Liefde’ 

(per 2 personen) geserveerd als 
welkomsthapje.
 
De Konijnenberg, Herenweg 33, 
Heemstede. Tel. 023-5848096 en 
kijk voor meer info op:
www.dekonijnenberg.nl.

3 dagen Nationale Pannenkoekdag 

“Weg esdoorn, hier zijn wij de baas”
Kinderen planten heesters in Groenendaal
Heemstede - Als je de jonge es-
doorns, de nachtmerrie van me-
nig boswachter, weghaalt. dan 
moet je natuurlijk wel wat terug-
plaatsen. In het bos Groenen-
daal zijn het afgelopen jaar veel 
jonge esdoorns en de zaailingen 
weggehaald, omdat deze andere 
planten en bomen wegdrukken.

Woensdag  13 maart was het  Na-
tionale Boomfeestdag, een uit-
gelezen dag  voor  leerlingen 
van de Nicolaas Beetsschool, ba-
sisschool Icarus en de Voorweg-
school om heesters in Wandelbos 
Groenendaal te planten. Zo`n 130 
kinderen kwamen op de stoom-
cursus boswerker. Misschien zit-
ten er wel toekomstige collega`s 
van de afdeling Uitvoering Open-
bare Ruimte bij. Wethouder An-
nelies van der Have ontving de 
kinderen bij de ingang van het 

bos tegenover de kinderboer-
derij, aan de Adriennelaan. De 
wethouder gaf de kinderen  uit-
leg over de functie van een wet-
houder: “De gemeenteraad is de 
baas, een wethouder houdt in de 
gaten of hun besluiten wel wor-
den uitgevoerd.” Vraagje van een 
jong meisje: “Gaan we met zijn al-
len nu één boom planten?” “Nee, 
was het antwoord, “Dat worden 
er heel veel, geen bomen maar 
heesters, die zijn net zo groot als 
jullie. Gemakkelijk hanteerbaar. 
Dat zijn krentbomen, meidoorns, 
hulst en hazelaar. Aan het einde 
van de Adriennelaan, krijgen jul-
lie de schoppen en gaan we aan 
de slag.” Dat ging lekker vlot met 
hier en daar wat hulp van de me-
dewerkers van het bos. Met die 
lage begroeiing krijgt het bos 
wat lucht. Dat is weer goed voor 
de groei, haalt wat CO2 weg en 

is dus beter voor het milieu. Met 
zijn allen lachend werken aan het 
klimaat, hoe leuk kan dat zijn!

Ton van den Brink 

Hoe je met een seniorenhypotheek 
geld uit je huis haalt, 

zonder meer te gaan betalen…
Jullie staan op het balkon van je
woning in De Rozenburgh. Zwaaiend 
naar de kleinkinderen. Dag, dag… Zó 
leuk als ze er zijn. En ook lekker, dat 
ze weer gaan. Ze spreken een taal die 
jij niet verstaat. Awkward, Bae, Skeer, 
Chill, Cute en Fatoe… Geen idee.
Ze doen het goed. Volgens je kinde-
ren. En dat geloof je. Je houdt van 
ze. Jonge mensen geven energie.
Energie, wat is dat ook alweer?

Je herinnert je het werken in je eigen 
zaak, je eigen kinderen, de spaarza-
me vrije tijd en af en toe op vakantie. 
Lang konden jullie niet weg. Tja, de 
zaak hè? Toch genoot je van elke dag, 
van je gezin en elkaar. Nu werk je al een tijd niet meer en geniet je 
van je rust. Achteraf is die zaak ook een blok aan je been geweest. 
Het leek allemaal zo mooi. Zelfstandig. Het bedrijf was je pen-
sioen. Als je ermee stopt, verkoop je het. En is je kossie gekocht. 

Het liep iets anders. Noodgedwongen heb je nog een paar jaar 
na je AOW doorgewerkt. Het mocht niet baten. Geen koper
te vinden. Je hebt je huis verkocht en met de overwaarde een 
appartement gekocht. Tevreden, maar arm. 2 x AOW en een
mini hypotheek. De auto staat op instorten en als de kleinkinderen
jarig zijn is het sabbelen. 

Jullie kwamen 2 weken geleden bij ons op kantoor. Frida en 
Freek. Je had het artikel in de krant gelezen. In de veronderstel-
ling dat je op deze leeftijd geen hypotheek meer kon krijgen,
belde je toch. En vertelde je ons dit verhaal. Hoe oud je ook bent, 
wij hebben de seniorenhypotheek.

We hebben het geregeld. Frida en Freek gaan € 100,- minder
betalen per maand. 
En…er staat nu € 50.000,- op de bank. Hoe wij dat doen…?

Agnes van Veen / Jacqueline van Hensbergen
Hypotheek Informatie Punt
Zandvoortselaan 117, Heemstede,
023-5571062, info@h-i-p.nl, www.h-i-p.nl.

(editorial

Tevens keramiek en dichtkunst
Het is weer tijd voor de Kunstbeurs
Heemstede - Op 22, 23 en 24 
maart staat de hal van Sport-
plaza Groenendaal weer in teken 
van kunst.
Terugkomende aspect van dit 
evenement is dat de beurs door 
kunstenaars wordt georgani-
seerd en er een hoge kwaliteit 
(stevige ballotage) te zien is. Ui-
teraard kan iedereen een kijkje 
komen nemen en zich verwonde-
ren over het diverse aanbod; de 
werken zijn tevens te koop.
Tijdens dit weekendevenement 
is er hedendaagse kunst te koop 
van nagenoeg 60 professione-
le kunstenaars, die zelf aanwezig 
zijn en graag over hun werk ver-
tellen. De beurs biedt een breed 
spectrum aan disciplines en stij-
len, van fi guratief tot abstract. 
Dankzij het gevarieerde aan-
bod valt er veel te beleven op de 
Kunstbeurs Heemstede, zowel 
voor de beginnende kunstlief-
hebber als de ervaren kunstko-
per. Gedurende het weekend zul-
len ook Haarlemse dichters van 
zich laten horen.
Ook dit jaar maakt de keramiek-

verzamelbeurs voor 20e- en 21e-
eeuws keramiek opnieuw deel uit 
van Kunstbeurs. Het is eigenlijk 
een ‘beurs in een beurs’ en deel-
nemers bieden hun verzame-
ling te kijk maar ook te koop aan. 
Er is het hele weekend een kera-
miek- en glasrestaurator aanwe-
zig en op zondag een taxateur 

om uw vragen te beantwoorden. 
Entree voor de beurs bedraagt 
€5. Kinderen en jongeren tot 18 
jaar hebben gratis toegang. Ope-
ningstijden: vrijdag van 19.00 tot 
22.00 uur, en zaterdag en zondag 
tussen 11.00 tot 17.00 uur. Parke-
ren is gratis. Meer info:
www.kunstbeursheemstede.nl.

Overzichtsfoto Kunstbeurs Heemstede. Ook dit jaar belooft de beurs weer 
zeer divers te zijn. Kijk ook naar de afdeling keramiek. En… liefhebbers 
van dichtkunst zijn dit weekend ook aan het juiste adres in de sporthal 
van Sportplaza aan de Sportparklaan te Heemstede.

Thema-avond op donderdag 28 maart
‘Autisme en slaapstoornissen’
Regio - Mensen met autismespectrumstoornis-
sen (ASS) kunnen problemen hebben op het ge-
bied van verbeelding, sociale relaties en sociale 
communicatie. Autisme is onzichtbaar en wordt 
niet altijd goed begrepen of onderkend.
In aanloop naar de Nationale Autismeweek (van 
30 maart tot 6 april) organiseert het Autisme In-
formatie Centrum (AIC) Haarlem op donder-
dag 28 maart een thema-avond over autisme en 
slaapstoornissen.

Slaapproblemen komen veelvuldig voor bij men-
sen met ASS. Ook ouders van kinderen met ASS 
kunnen problemen hiervan ondervinden. Zorgen 
over de slaapproblemen van hun kind, vererger-

de autismesymptomen, slechtere schoolpresta-
ties en verminderde slaapkwaliteit van de ouders 
kunnen de hele familie treff en.

Björn van Pelt, psycholoog en Annemiek van 
Maanen, verpleegkundig specialist geven deze 
avond meer informatie en oplossingen over dit 
onderwerp onder het mom ‘Slapen kun je leren!’
Belangstellenden zijn welkom bij Buurtcentrum 
De Brug, Wim van Eststraat 79, Haarlem alwaar 
het programma begint om 19.00 uur. Toegang is 
gratis, na aanmelding op:
aichaarlem@hotmail.com.

Kijk ook op: www.autisme.nl

Als journalist ben je geneigd alles in geuren en kleuren te ver-
tellen. Vooral in geuren. Onlangs stond ik in een lift om van de 
tiende etage naar beneden te gaan. Op de negende stapte een 
stewardess in die zo overdadig een bedwelmend parfum had 
opgespoten, dat de hele lift in een mum van tijd was vergeven.  
Mugjes en vliegjes vielen acuut dood op de grond. Mijn God, 
wat was dit: een parfum of een insecticide? Ik ging zo wat kok-
halzend van mijn stokje, het sloeg volledig op mijn keel. 

Wat wenste ik op dat ogenblik vurig dat er zuurstofmaskers uit 
de liftpanelen boven mijn hoofd tevoorschijn zouden komen, 
die zij iedere dag voor haar passagiers in het vliegtuig demon-
streert. Waarschijnlijk kwamen die bij haar inderdaad voor het 
opstijgen al naar beneden. Het was werkelijk niet te harden.
Het einde van deze verstikking kwam op de begane grond, waar 
de liftdeuren als verlossing opengingen. Sesam open u, graag 
zo snel mogelijk. Hoestend, proestend en snakkend naar frisse 
lucht wurmde ik me een weg naar buiten.

Het andere uiterste kan natuurlijk ook. Iemand die riekt door-
dat die zich gewoonweg niet goed verzorgt. Bij het bedrijf werd 
eens een uitzendkracht aangenomen, omdat het management 
vond dat er ´een frisse wind´ door het bedrijf moest waaien.
We kregen iemand, een snelwandelaar, die na het wandelen 
nooit van kleding wisselde en rustig drie weken in hetzelfde 
kloffi  e rondliep. Je kon hem uittekenen en de oksel- en zweet-
dampen werden voor ons zeer snel een dagelijks begrip. Deze 
persoon kon je blindelings van verre op de gang ruiken.

Begrijp me niet verkeerd: er zijn ook mensen die er niets aan 
kunnen doen dat ze een lichaamsgeur hebben. Deze persoon 
had daarentegen nog nooit van persoonlijke verzorging ge-
hoord. De vergaderingen in kleine ruimtes duurden ook opval-
lend kort als hij aanschoof en de frisse wind die het manage-
ment zo aanbad bleef uit. Gebakken lucht dus.  Die moest van 
een open raam of ventilator komen. Iedereen klaagde erover en 
iemand moest het hem toch vertellen.
Hij verzorgde zijn werk net zo goed als zichzelf, met het gevolg 
dat er al spoedig beleefd afscheid van hem werd genomen. Bij 
zijn afscheid kreeg uitgerekend hij een ICI-Parisbon met par-
fummonstertjes cadeau. Uitgekiend sarcasme waar natuurlijk 
een luchtje aan hing.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Lucht happen

Rugzakje 
sjabloneren bij 
de Knutselclub
Heemstede - Op woensdag 27 
maart gaat de Knutselclub (5-10 
jaar) rugzakje sjabloneren, bij WIJ 
in de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.
De kinderen maken een bijzonder 
rugzakje door er patronen op te 
‘stempelen’ met behulp van een 
sjabloon en verf. Iedere woens-
dag kunnen kinderen superleu-
ke en originele kunstwerken ma-
ken van klei, papier, hout en stof, 
die vaak te maken hebben met de 
jaargetijden of de feestdagen. 
De knutselclub is van 13.30 tot 
15.00. Kosten: € 5,- per keer of een 
kaart voor 5x kost € 22,50.  
Graag de kinderen per keer aan-
melden via tel.: 023-5483828.  
Op woensdag 3 april gaan de kin-
deren een paaskuiken maken van 
een kegeltje.

Workshop 
‘Zing de lente 
tegemoet’
Heemstede - De lente komt 
eraan, alles buiten begint weer 
te groeien en te bloeien. In deze 
workshop is “je stem laten bloei-
en”, het thema. In deze workshop 
gaan we ‘Vrijuit zingen’. Heb je 
nog nooit gezongen, durf je niet 
te zingen, wil je wel zingen maar 
vrijer en speelser, kom kennis-
maken met deze manier van zin-
gen. Henriëtte Middelkoop bege-
leidt mensen om zich vrijuit te la-
ten horen. De workshop is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel  Heren-
weg 96, Heemstede op vrijdag 
29 maart van 10.00 – 12.00 uur. 
De kosten om mee te doen zijn € 
8,-. Reserveren kan via www.wij-
heemstede.nl of telefonisch van 
ma t/m do tussen 9-16 uur en op 
vrij tussen 9-13 uur: tel.: 5483828.

ografi s e 
dra afi l
Heemstede - Iedere woensdag 
draaien er bij WIJ Heemstede in 
de grote zaal van de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede fi lms, 
nieuw uitgekomen of ‘gouwe ou-
we’, in het genre fi lmhuisfi lms, 
drama, komedie en meestal met 
een actueel thema. Op woens-
dag 27 maart draait een biogra-
fi sche dramafi lm. De fi lmduur is: 
105 min. Voor meer informatie 
over deze fi lm kunt u bellen met: 
023-548 38 28. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of van ma 
t/m do tussen 9-16 uur en op vrij 
tussen 9-13 uur: tel.: 5483828.
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Recital van Lidy Blijdorp en
Tobias Borsboom in Bloemendaal
Regio - Op zondag 24 maart om 
11.00 uur geven Lidy Blijdorp 
(cello) en Tobias Borsboom (pia-
no) een recital in het gemeente-
huis van Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 158 in Overveen. Met 
het programma ‘In Vogelvlucht’ 
maken ze een muzikale reis door 
Europa, met vredige landschap-
pen en levendige volksmuziek.  
Ze spelen werken van o.a. Ravel, 
Liszt, Grieg en Brahms. Dit con-
cert wordt georganiseerd door 
Stichting Muzenforum.

Zaal open om 10.30 uur. Kaarten: 
€20,- ,CJP/Jongeren tot 26 jaar
€10,-. Te koop bij: boekhandel
Papyrium in Bloemendaal en bij 

Foto: Seele Herz

Primera in Overveen. Of reserve-
ren door een mail te sturen naar

info@muzenforum.nl. Meer infor-
matie op www.muzenforum.nl.

Kunstenaar Wim de Goede verenigt 
natuur en muziek in expositie
Regio - Beeldend kunstenaar 
Wim de Goede uit Castricum ex-
poseert van tot en met zondag 31 
maart in Galerie De Waag, Spaar-
ne 30 te Haarlem. Met onder 
meer kleurrijke Noord-Hollandse 
landschappen geïnspireerd door 
het werk van impressionisten 
en de schilders van de Bergense 
school. 

Naast schilderen, is muziek een 
grote passie van deze veelzijdi-
ge kunstenaar. In een aantal klei-
nere werken toont Wim zijn fasci-
natie voor de jazzmuziek. Strakke 
lijnen conform het strakke jazzrit-
me en veel aandacht voor het sa-
menspel. Zonder meer kleurrijk 
swingend.  

Openingstijden: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Op zondag 17 maart wordt de-
ze tentoonstelling om 15.00 uur 
op feestelijke wijze geopend met 
een muzikaal optreden van violis-
te Nora Farkas en pianist Wim van 
Hattem. Zie ook:
www.wimdegoede.nl, 
www.kennemerkunstgilde.nl,
 www.kzod.nl en 

www.facebook.com/kunstzijons-
doel.

‘Per (r) ongeluk’: romantische 
komedie door Toneelgroep Vondel
Regio - Toneelgroep Vondel speelt de romantische komedie 
‘Per (r) ongeluk’  op  vrijdag 29 maart in Theater De Krocht, Gro-
te Krocht 41 in Zandvoort en op zaterdag 30  en zondag 31 maart 
in het Haarlemmerhout theater, Van Oldebarneveltlaan 17, Haar-
lem. De regie is in handen van Nel Lasschuit en het stuk werd 
geschreven door Pol Anrys. Tijdens een ruzie op het station over 
hun komende huwelijksfeest, smijt de ijzige Isabelle haar dure 
verlovingsring ‘per ongeluk’ over de balustrade van perron 12. 
Een ontroerend en komisch verhaal ontspint zich als haar ver-
loofde Frederik hem gaat zoeken op het terrein onder het per-
ron, waar sympathieke en minder sympathieke clochards wo-
nen. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à € 13,50 zijn verkrijgbaar via
www.toneelgroepvondelhaarlem.nl.

Verteltheater in
De Blauwe Salon
Regio - Op zondag 24 maart is 
er weer een verteltheater in De 
Blauwe Salon, Engelenburg 339, 
in Haarlem. Het thema van de-
ze middag is: Op zoek naar je be-
stemming.  Deze keer is Hanne-
ke van Wieringen gastvertelster 
zij verhaalt hoe een besloten ge-
meenschap met nieuwelingen 
omgaat. Nico vertelt het verhaal 
Hoe de bochelaar zijn bochel ver-
loor, een verhaal van Willem Glau-
demans. Maya vertelt het verhaal 
van de indiaan Vandera die on-
der druk van het stamhoofd moet 
beslissen over zijn toekomst. De 
muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door stem en klank kunste-
nares Marca Bahlmann. Aanvang: 
14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 
uur. Na afl oop wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd. Reserve-
ren gewenst, via 06-12525641, of
deblauwekom@planet.nl.

Tunes and Dances door vier topmusici in de Oude Kerk
Heemstede - Vier topmusici, te 
weten Cora Burggraaf - mezzoso-
praan, Rosanne Philippens - viool ,
Pieter Wispelwey - cello en Pa-
olo Giacometti – piano, hebben 
het concert ‘Tunes and Dances’  
samengesteld waarin prachtige 
volksmelodieën uit Europa te be-
luisteren zijn. Dit concert wordt 
uitgevoerd in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein, op zaterdag 
23 maart. Veel componisten voe-
len zich geroepen de traditie van 
de volksliederen te bewaren en 
nieuw leven in te blazen door ze 
kunstig te arrangeren. Beethoven 
bijvoorbeeld bewerkte 179 volks-
liederen, meer dan al zijn ande-
re opusnummers. Bartók deed 
niet alleen pionierswerk met de 
volksmuziek uit eigen land, maar 
maakte ook de beroemde Roe-
meense dansen - zoals de Zwit-
ser Frank Martin die bij de Ier-
se volksmuziek te rade ging.  Het 
belooft een avond vol compassie 
te worden.  Op het programma 
staan o.a. liederen van Sibelius, 
Ravel (chants populaires), Beet-
hoven (Irish Folksongs) maar ook 
Kodály’s solo sonate voor cello, 
de beroemde Roemeense volks-
dansen van Bartok en een deel 
uit het pianotrio no.4 van Dvorak. 
Aanvang 20.15 uur, entree: € 25,-.
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of via 
023- 5483838 of op de avond van 
het concert aan de zaal.

Cora Burggraaf (foto: Rob Marinissen), Pieter Wispelwey (foto: Carolien 
Sikkenk), Rosanne Philippens (foto: Marco Borgreve) en Paolo Giacometti:
 (foto: Jonas Sacks).

Mindfulness bij stress en pijn
Heemstede - In zijn praktijk voor 
fysiotherapie werkt Paul Schultz 
ruim 20 jaar met mindfulness. “Ik 
behandel veel mensen met burn-
out klachten, veroorzaakt door 
de hoge eisen van het moderne 
leven. Het geeft diverse lichame-
lijke klachten zoals pijn en ver-
moeidheid, en emotionele klach-
ten zoals depressie en piekerge-
dachten leiden tot slapeloosheid. 
Lichaam, emoties en denken be-
invloeden elkaar negatief.
 
Stress
Bij mindfulness richt je de aan-
dacht op het lichaam en wordt je 
bewust van je negatieve emoties: 
zij uiten zich als b.v. een knoop in 
je maag, een prop in je keel of een 
bandgevoel om je borst. Je wordt 
je bewust van de eenheid lichaam 
- geest. De stressgevoelens in je 
lichaam gaan samen met som-
bere gedachten. Bij mindfulness 
keer je dit proces om: je leert je
lichaam te ontspannen.
Hierdoor worden de stress gevoe-
lens, zoals de knoop in de maag, 
kleiner. Je voelt je emotioneel al 
beter. Dit beïnvloedt weer je ge-
dachten. Je kunt weer helder 
denken en oplossingen zien. Je 

ontwikkelt diverse vaardigheden 
hoe je beter om kunt gaan met 
stress door afstand te leren ne-
men, je rust te bewaren, grenzen 
te stellen, geduld te hebben en je 
te leren focussen.
 
Pijn
Veel mensen hebben langdurig 
pijn, waar vaak geen medische 
verklaring voor is. De verklaring 
van chronische pijn is heel anders 
dan acute pijn, b.v. je enkel ver-
stuiken. Hierbij is er alleen weef-
selschade die moet genezen. Bij 
chronische pijn spelen vele fac-
toren een rol: verzuurde spieren, 
een stram lichaam, depressieve 
gevoelens, angstige gedachten 
over de toekomst en een over-
actief zenuwstelsel. Al deze as-
pecten worden in de behande-
ling betrokken.
 
Fysiotherapie
Vaak geeft een combinatie mind-
fulness met fysiotherapie (o.a. het 
mobiliseren van gewrichten of 
massage) het beste resultaat.
Het eff ect van de behandeling 
maak ik met biofeedback zicht-
baar. Door middel van zeer ge-
avanceerde apparatuur worden 

spierspanning, hartslag en adem-
haling gemeten. Zo kan ook het 
eff ect van de mindfulness wor-
den aangetoond.
Ik geef individuele behandelin-
gen, zodat snel tot de kern van 
het probleem wordt gekomen. 
De therapie wordt vergoed uit 
de aanvullende verzekering fysio-
therapie. Het gaat niet ten koste 
van het eigen risico en er is geen 
verwijzing van de huisarts voor 
nodig.
Op youtube staan diverse video’s 
met informatie en oefeningen, 
waaronder een begeleide slaap-
oefening. Zie www.youtube.com/
paulschultzfysio.
Kijk ook op:
www.mindfulnessheemstede.nl.
Fysiotherapie Praktijk Schultz, 
Postlaan 2, Heemstede.
Tel. 06-41760959.

Paul Schultz.

Over ‘Voltooid Leven’, in de Kleine Vermaning
Heemstede - Op woensdag 27 
maart van 11.00 tot 13.00 uur 
(met aansluitend een eenvoudi-
ge maaltijd) wordt in de Kleine 
Vermaning, Postlaan 16 in Heem-
stede, de bijeenkomst ‘Voltooid 
Leven’ gehouden. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd in 
een samenwerkingsverband tus-

sen de Protestantse Gemeente 
Heemstede en de Doopsgezinde 
Gemeente.
Voltooid leven is een actueel 
onderwerp, maar wat bedoe-
len mensen als ze zeggen dat zij 
hun leven als voltooid beschou-
wen? Op 27 maart kunt u in ge-
sprek gaan over dit thema en met 

elkaar ervaringen delen. De och-
tend wordt ingeleid en begeleid 
door Annemarieke van der Wou-
de, theoloog, onderzoeker aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen 
en geestelijk verzorger in een ver-
pleeghuis. Graag aanmelden (ivm 
de maaltijd) via:
terpstra@pknheemstede.nl.

Heemstede - Pasen is het nog niet maar geel is 
wel dé kleur van het beginnend voorjaar. Ook 
al is het weertype somber (zaterdag een fer-

me storm met veel regen) dan geeft de frisgele
forsythia een fl eurige opkikker. Hier te zien aan 
de Leidsevaart bij het station. Op naar de lente!

Forsythia ‘opsteker’
in somber stormachtig weerbeeld
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Reeds aanvang gemaakt met 
renovatie clubhuis ‘Graaf Bernadotte’
Heemstede - NLdoet: Scou-
ting Graaf Bernadotte doet elk 
jaar mee aan de Nationale Klus-
dag maar dit keer was het extra 
bijzonder. Het clubhuis van de 
scouts in het Groenendaalse bos 
is na 20 jaar niet alleen aan gron-
dig onderhoud en renovatie toe, 
maar ook te klein! 

Op zaterdag 16 maart is het werk 
begonnen om dit mooie project 
te realiseren. Vele handen ma-
ken immers licht werk. Oudere le-
den, ouders en vrijwilligers zet-
ten samen de schouders eron-
der om voor de 70 jeugdleden 
hun honk ruimer te maken, up-
to-date en klaar voor nieuwe ge-
neraties scouts.
De scouts van Graaf Bernadot-
te helpen mee bij de veteranen-
dag, maar ook kunt u hen tegen-

komen op het trapveldje aan de 
Meerweg tijdens Koningsdag 

waar dan weer van alles te doen 
is voor jong en oud.

Tennisfeest 
voor 
schoolkinderen
Heemstede - Tennisschool Haar-
lemmermeer is het Tenniskids@
school project gestart. Het pro-
ject bestaat uit één tennisles op 
school tijdens de gymles, ge-
volgd door een tennisfeestje op 
zondag 24 maart tijdens de Open 
Dag op de banen van TV HBC. 
Een aantal scholen in Heemste-
de heeft al meegedaan aan zo’n 
tennisles.
Nu wacht het Tennisfeestje nog! 
Alle kinderen zijn welkom op zon-
dag 24 maart bij TV HBC aan de 
Ringvaartlaan 2 in Heemstede, 
om 10.30 uur.

Zwemvereniging HPC slagvaardig op 
Speedo Jaargangfinales
Heemstede - Onlangs werden 
in zwembad De Zijl in Leiden de 
jaarlijkse Speedo Jaargangsfina-
les voor wedstrijdzwemmers ge-
houden.
Op deze wedstrijd, waar tradi-
tiegetrouw de snelste 18 Minio-
ren per jaargang aan de start ko-
men op diverse zwemafstanden, 
kwamen voor HPC Heemstede 
Puck Stassen en Marnix Rietveld 
uit. 

Voor Puck en Marnix was het een 
bijzondere ervaring om mee te 
mogen doen aan dit toernooi, 
want wedstrijden waarop de he-
le nationale top van iedere leef-
tijd tussen de 8 en 12 jaar is ver-
tegenwoordigd zijn er nog niet 
zo heel veel voor wedstrijdzwem-
mers. De sfeer zat er gelijk al goed 
in omdat de jury zijn opmars 
maakte terwijl een vette house-
beat door de luidsprekers schal-

de en er al vanaf het begin van 
de wedstrijd luidkeels werd aan-
gemoedigd door teamgenootjes 
en publiek. 

Marnix kwam zaterdag direct in 
het eerste programma aan de 
start op de 100 meter vrije slag. 
Hij werd hij knap vijfde in een 
nieuw persoonlijk record van 
1.06.76. Later die middag volg-
de de 100 meter vlinderslag. Met 
1.21.49 zwom hij ruim 4 secon-
den van zijn tijd af en bereikte hij 
een mooie zevende plaats.
Op zondag zette HPC de ingezet-
te lijn voort. Puck zwom de 100 
meter schoolslag in 138.28, wat 
bijna drie seconden sneller was 
dan haar oude tijd die ze nog 
maar pasgeleden had neergezet. 
Marnix sprintte vervolgens op de 
50 meter vrije slag naar 30.45 en 
verbeterde daarmee ook flink zijn 
tijd. Puck en Marnix kijken terug 

op een succesvol toernooi, waar 
ze het vooral ook heel gezellig 
hebben gehad met alle andere 
zwemtoppers.

Tegenwind voor HBC G1: HFC
G1 wint met 3-4
Heemstede - Voor afgelopen za-
terdag 16 maart was code oranje 
afgegeven. Onstuimig weer, met 
veel wind, en grasvelden die on-
der water staan. HBC G1 mocht 
echter op kunstgras, dus bleef
alleen die wind over. In de voor-
bespreking werd daar dan ook de 
nadruk op gelegd. Wie het beste 
omgaat met die wind die wint.

Met een extra mannetje op het 
middenveld ging HBC flitsend 
van start. Davy nam de bal aan en 
schoot, gedragen door de wind, 
van de zijkant af hard in het doel. 
1-0, en de toon was gezet. Kort 
daarna een kleine domper door-
dat de spits van HFC via de bin-
nenkant van de paal de stand ge-
lijk trok. HBC liet zich echter niet 
ontmoedigen.
Na een misverstand in hun ver-
dediging kreeg Arjen een niet te 
missen kans: 2-1. De straffe wind, 
die dwars over het veld stond, 
zorgde ervoor dat het spel zich 

voornamelijk aan de rechterkant 
afspeelde. Alle kansen kwamen 
ook daar vandaan. Nog twee keer 
werd er gescoord. Arjen en HFC 
zorgde voor een doelpuntrijke 
3-2 ruststand.

In de kalmte van de kleedkamer 
was het vertrouwen in een goede 
afloop nog volop aanwezig. He-
laas, terug in het veld blies HFC 
alle vertrouwen bij HBC weg. De 
linkerkant kon wat minder met de 
wind omgaan en dat gaf HFC de 
gelegenheid het spel over te ne-
men. De gelijkmaker kon dan ook 
niet uitblijven, 3-3. Bij HBC ver-
dween het teamgevoel en met in-
dividueel spel win je meestal niet. 
De scheidsrechter keek al op zijn 
klokje toen door een eigen doel-
punt van HBC het verlies een feit 
werd. Gedragen door de wind 
waren de juichkreten van HFC tot 
in Haarlem te horen.

Leo Holdorp

Heemstede - Op zaterdag 16 
maart vond de finale zuid in Be-
verwijk plaats. Hier mochten de 
meisjes met de hoogste plaatsen 
vanuit de voorwedstrijden weer 
een wedstrijd turnen.
Vanuit deze wedstrijd worden de 
beste 14 turnsters per leeftijd en 
niveau geplaatst voor de regio-
kampioenschappen in Amster-
dam op zaterdag 6 april.
Van HBC Gymnastics begonnen 
de pupillen 1 met Hannah en Lie-
ve. Zij begonnen op de brug en 
turnden een hele mooie oefe-
ning. Door net iets hogere zwaai-
en kwam Hannah iets hoger uit. 
Maar bij de balk turnden zij al-
lebei de maximaal hoogste uit-
gangswaarde en werd Lieve op 
netheid iets hoger beloond met 
een 14.30. Daarna nog de vloer 
en sprong waar Hannah net iets 
hoger uitkwam, maar beide turn-
sters hebben een hele mooie 
wedstrijd geturnd en zijn terecht 
geplaatst voor de regiokampi-
oenschappen.
In de volgende wedstrijd kwam 
Amber bij de pupillen 2 in ac-
tie. Zij begon bij de balk en was 
niet stabiel genoeg om te blijven 
staan, met een val tot gevolg. Bij 
de vloer sprong ze wel een mooie 
arabier flikflak flikflak, maar klei-
ne onzuiverheden gaven niet een 
hoog cijfer. Wel een mooie over-
slag over de kast en een streksal-
to wat gemiddeld een 13 waard 
was. Helaas ging het bij de brug 
mis na het ophurken en was er 
ook een val tot gevolg. Helaas 
niet door naar de volgende ron-
de.
In de laatste wedstrijd nog 4 turn-
sters van HBC in actie, Daniek, Sa-
rah, Rose en Yilian. Van Yilian wa-
ren de verwachtingen hoog, aan-
gezien zij de vorige wedstrijden 
1ste was geworden. Maar helaas 
was de spanning hiervoor veel te 

100 -jarige Heemsteedse 
Reddingsbrigade houdt kano clinic
Heemstede - 100 -jarige Heem-
steedse Reddingsbrigade houdt 
kano clinic De Heemsteedse Red-
dingsbrigade bestaat dit jaar 100 
jaar en dat wordt uitgebreid ge-
vierd met een heleboel leuke 
evenementen. Zo was er al een 
klaverjasavond en een heuse 
Pubquiz, maar zondag 17 maart 
werd het zwembad, waar nor-
maal gesproken de lessen plaats-
vinden, eens van een geheel an-
dere kant bekeken. In samen-
werking met Kanovereniging 
Waterwolf was er een kano cli-
nic georganiseerd. Nadat de eer-
ste rondjes gevaren waren werd 
er al gauw geoefend met om-
slaan en het verlaten van de ka-
no. Voor de geoefende redders 
was het natuurlijk niet schrik-
ken, maar wel een nieuwe erva-
ring. Daarna werd geprobeerd 
om na het omslaan weer terug te 
draaien en dat bleek een stuk las-
tiger dan gedacht. Als afsluiting 
werden de golven aangezet wat 
een groot spektakel opleverde: 

kris kras door elkaar surfende bo-
ten en grote hilariteit alom. Het 
was een zeer geslaagde middag 
met enthousiaste deelnemers die 
het zwembad nu eens onderste-
boven onderwater konden be-
kijken! Met dank aan Kanover-
eniging Waterwolf en zwembad 
Groenendaal.

Meer informatie op: www.heem-
steedsereddingsbrigade.nl.

HBC Gymnastics 
op Finale Zuid 
turnen

groot en vergat zij de sprongen 
op de balk. Ook de anderen moe-
ten nog werken aan een hogere 
uitgangswaarde, om de score ho-
ger te krijgen.
Op vloer ging dit wel beter en 
kwamen er meer “plusjes” in de 
oefening. Bij de sprong turnden 
Daniek, Rose en Yilian een mooie 
half in en half uit, wat goed ge-

waardeerd werd. Yilian maakte bij 
de brug wel veel goed door een 
super oefening te turnen met ho-
ge uitgangswaarde. Sarah werd 
beperkt door een blaar, waardoor 
de oefening wat moelijker ging, 
maar ook zij turnde goed door de 
pijn heen. Van deze 4 turnsters is 
alleen Rose door naar de volgen-
de wedstrijd.

Schoolvoetbal start weer 
Heemstede - Op 27 maart wordt 
het jaarlijkse voetbaltoernooi 
voor de basisscholen in een dag 
op de velden van HBC gespeeld. 
Dit in tegenstelling tot voorgaan-
de jaren, toen er nog op verschil-
lende dagen/avonden wedstrij-
den werden gespeeld.

Tevens zijn de regels aangepast. 
Zo zijn de wedstrijden ingedeeld 
in 2 x 10 minuten op een half veld 
zonder buitenspel. Per team zijn 
er 8 spelers die mogen doorwis-
selen met maximaal 3 extra spe-
lers. Jongens en meisjes mogen 
door elkaar in één team spelen. 

Alleen kinderen die na oktober 
2006 zijn geboren mogen mee-
doen. Per team kunnen twee spe-
lers deelnemen die geboren zijn 
na 1 oktober 2005. Als er meer 
teams van een school zijn, mo-
gen spelers alleen in een van de 
teams spelen en niet wisselen van 

ploeg. Bij een gelijke stand in de 
poule telt het onderlinge resul-
taat. Als dat ook gelijk is geldt het 
doelsaldo. Indien dat ook dat nog 
gelijk is, wordt naar het hoog-
ste aantal gescoorde doelpunten 
gekeken. Is de stand dan nog al-
tijd in evenwicht, volgen er straf-
schoppen.
Het schoolvoetbaltoernooi is een 
jaarlijks spektakel dat veel ou-
ders, docenten en supporters uit 
de lagere klassen trekt. Het afge-
lopen jaar was de Jacobaschool 
de sterkste bij de jongens en gin-
gen de meisjes van de Beatrix-
school er met de grootste beker 
vandoor.

Of ze ook dit jaar als overwin-
naars uit de strijd komen kunt u 
zelf aanschouwen tussen 11.00 
en 17.00 uur op het sportcom-
plex van HBC.

Eric van Westerloo

Sportdag in weer en wind
Heemstede - Vrijdag 15 maart 
trotseerden ongeveer twintig 
kinderen weer en wind om tij-
dens de stakingsdag van hun 
leerkrachten lekker te sporten 
bij RCH met dank aan een aan-
tal RCH-trainers. Dit jaar hadden 
diverse sportorganisaties zich op 
deze stakingsdag gestort en zo 

zag je ook bij de RCH-buren veel 
kinderen hun ding doen. Met 
een natje en een droogje werden 
de kinderen de hele dag bezig 
gehouden en gelukkig bleef het 
redelijk droog.

Met veel plezier kijken de kinde-
ren terug op deze dag.

Foto: Harry Opheikens

Heemstede - Trainer Stephan 
Spruijt en RCH bevestigen dat 
hun wegen met onmiddellijke in-
gang zijn gescheiden. Als gevolg 
van een aantal interne ontwik-
kelingen voelde Spruijt zich on-
voldoende gesteund, waardoor 
zijn motivatieniveau niet meer in 
overeenstemming is met de spor-
tief gestelde doelen. Roland Eb-
beling neemt voorlopig zijn ta-
ken waar.

Stephan Spruijt
(foto: Harry Opheikens).

Stephan Spruijt
en RCH uit elkaar















Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 maart 2019

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

Stemmen op 
20 maart 
kan tot 

21.00 uur

Heemstede

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

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 instantie 
collecteren. 

- 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.

Volgende week collecteert:
ZOA

Woensdagavond 17 april 2019
Samen op zoek naar de identiteit van 
Heemstede
Wat maakt onze gemeente aantrekkelijk? 
Wat onderscheidt Heemstede van andere 
dorpen en steden? Wat maakt het dat wij 
trots zijn op Heemstede? 
We nodigen u uit om samen met ons 
deze vragen te beantwoorden op 
woensdagavond 17 april in het raadhuis. 

De identiteit van Heemstede 
Een duidelijke (eigen) identiteit vormt 
de basis voor het maken van keuzes. Het 
gemeentebestuur neemt vele besluiten, onder 
andere over plannen voor woningen, groen, 
winkels, horeca, recreatie en toerisme. De 
vraag wat wel en niet bij Heemstede past, de 
identiteit, nemen we hierin graag mee. 

Ook u draagt bij aan de identiteit 
van Heemstede
We beginnen met de vraag: wie of wat is 
Heemstede? U bent onderdeel van Heemstede. 

Bijvoorbeeld omdat u hier woont, werkt, sport 
of recreëert. Wij zouden het daarom fi jn vinden 
als u wilt meedenken over de identiteit van 
Heemstede. 

Om ons te helpen wordt de methode 
‘Identity Matching’ gebruikt
Dit is een werkwijze om stap voor stap een 
plan te maken om de gemeente op de kaart 
te zetten, bijvoorbeeld als gemeente om in te 
wonen, te werken, te recreëren of te investeren. 
Het bureau Identity Matching Academy (IMA) 
helpt ons hierbij. Meer informatie over IMA 
vindt u via de link ima.amsterdam 

Het wordt een bijeenkomst met een 
actief en afwisselend programma
We starten de avond met een kleine maaltijd. 
Daarna gaan we aan de slag met de vragen 
in de vorm van een workshop. Het bureau 
IMA verwerkt vervolgens uw inbreng bij het 
beschrijven van de identiteit van Heemstede. 
Op 14 mei 2019 presenteren zij dit. Uiteraard 
kunt u dan ook hierop reageren in deze 
vervolgbijeenkomst. 

We zien u graag op woensdagavond 
17 april!
Waar:   raadhuis (Burgerzaal), 
  Raadhuisplein 1
Hoe laat:  van 18.00 tot ongeveer 21.30 uur
Aanmelden:  Vóór 8 april via 
  d.vanderlinden@heemstede.nl 
  of via (023) 548 56 90

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een subsidiebudget 
beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied 
van archeologie. Wilt u in 2019 een activiteit 
organiseren die het sporten stimuleert 
van jongeren, ouderen, mindervaliden of 
topsporttalenten? Voor sportactiviteiten is in 
2019 een subsidiebudget beschikbaar van 
€15.000. Op het gebied van archeologie is er 
een budget van maximaal €1.500 beschikbaar. 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 
een subsidie van de gemeente Heemstede.
Kijk voor uitgebreide informatie en 
aanvraagformulieren op www.heemstede.nl , 
zoekwoord: subsidie

Gemeente Heemstede heeft een 
vacature voor:

Werkvoorbereider 
Groen (36 uur, schaal 8)

Heb jij een groen hart? Vind je het 
leuk om met collega’s en inwoners te 
zorgen voor een groene, verzorgde 

leefomgeving?

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl en 

reageer uiterlijk 7 april.

Wist u dat de inwoners van de wijk 
Merlenhoven een nieuwe manier van 
afvalinzameling uitproberen om zo 
nog minder restafval over te houden? 

Lees meer op 
www.heemstede.nl/
steedsminderafval

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen

- Blekersvaartweg 14, het verbouwen/
renoveren van een woon/winkelpand naar 
5 appartementen, wabonummer 376342, 
ontvangen 1 maart 2019

- Cruquiusweg 37, het plaatsen van 
reclame, wabonummer 377892, 
ontvangen 6 maart 2019

- Glipperweg, tegenover parkeerplaats 
Linnaeushof, het legaliseren van een 
bestaande snackbar, wabonummer 
378531, ontvangen 5 maart 2019

- Johannes Verhulstlaan 2, het plaatsen van 
een haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 377334, 

 ontvangen 5 maart 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Einthovenlaan 5, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 369419, 
verzonden 14 maart 2019

- Glipperweg 5, het kappen van 1 eik, 
wabonummer 373465, 

 verzonden 14 maart 2019
- Reigerlaan 5, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
375472, verzonden 14 maart 2019

- Ritzema Boskade 2, het kappen van een 
esdoorn, wabonummer 373480, 

 verzonden 12 maart 2019
- Zandvoortselaan 135, het uitbreiden 

van een bovenwoning op de 1e en 
2e verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 371719, 

 verzonden 12 maart 2019

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’.



Magie in Bennebroek 
Column

In Heemstede is er voldoende gelegenheid voor een avondje cul-
tuur bij een van de zalen van Podia Heemstede. Samen met Haar-
lem en Amsterdam om de hoek is er een ruime keuze aan theaters 
voor toneel, cabaret, muziek of �lm. Minder bekend is wellicht de 
wereld van de magie.
Onlangs bezocht ik bij toeval een piepklein, maar sfeervol zaaltje in 
Bennebroek, het Magic Art Center, voor een avondje goochelen en 
magie. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik had nog nooit gehoord 
van dit woonhuis annex theaterzaaltje van voormalig wereldkam-
pioen goochelen Richard Ross. Helaas mocht Richard Ross slechts 
55 jaar oud worden en dat was ook spijtig voor de jonge talenten 
die hij met zoveel passie begeleidde. Hans Klok is een van de be-
kendste illusionisten die gepro�teerd hebben van zijn kennis.

Zijn weduwe Veronique behield echter het zaaltje, voorheen bol-
lenschuur, om een podium te bieden aan 
de theatervorm die in Nederland al diver-
se toppers heeft voortgebracht. In de gan-
gen naast het zaaltje is een museum inge-
richt over de carrière van Ross en andere 
grootheden van de goochelkunst en het il-
lusionisme. Iedere eerste maandag van de 
maand is het showtime. Deze avond wordt 
verzorgd door het team van LUX Illusions, 
onder leiding van creatief directeur Luc 
Elson en oud-wereldkampioen goochelen 
Ger Copper.

Op een voor maart typisch kille en winderige avond stap ik niets-
vermoedend de huiskamer in aan de Meerweg om in een klap ge-
transformeerd te worden in de warme Moulin Rougesfeer van de 
vorige eeuw. Rood pluche, goud geschilderde stoelen en tafeltjes 
met een drankje erbij, kleinschalig en knus. De show kan begin-
nen! In vlot tempo verdwijnen eurobiljetten, speelkaarten, munten 
en balletjes om tevoorschijn te komen op de vreemdste plekken: 
achter iemands oor, onder een wijnglas of in de andere hand van 
de goochelaar. Even later worden twee mensen uit het publiek ge-
haald en gevraagd hun ogen te sluiten. Als de illusionist een veer 
over de arm van de jongeman strijkt voelt echter de vrouw op het 
podium die aanraking. Een Duitse gastgoochelaar tovert in duize-
lingwekkend tempo speelkaarten overal vandaan. We hebben het 
allemaal al eens gezien op de televisie, bij Victor Mids of bij Hans 
Kazan. Maar nu zit je er met je neus bovenop, verbijsterd over din-
gen die totaal anders lijken dan je ogen registreren.   
                                                                              
Deze jonge gasten, ongetwijfeld allen ooit begonnen met een 

goocheldoos, zijn die fase duidelijk gepas-
seerd en leveren topamusement. Zij zetten 
een lange traditie voort met oeroude trucs, 
maar ook met eigentijds entertainment.    

De eerstvolgende goochelshow is op maan-
dag 1 april en staat in het teken van magie 
uit België. Een aanrader voor een ieder die 
wel eens iets anders wil zien dan een �lm of 
een toneelstuk. 

Mirjam Goossens

HBC stelt in de tweede 
helft orde op zaken
Heemstede - Het puntenverschil 
tussen HBC en VSV, de tegen-
stander van afgelopen zondag17 
maart was aanzienlijk. HBC be-
gon met 24 punten meer aan het 
duel. Er was dus geen reden zich 
zorgen te maken over de a�oop. 

In de eerste 11 minuten kreeg 
HBC dan ook volop kansen om 
de score te openen, maar doel-
punten bleven uit. Van Hoo�, 
Goes en Vahle kregen mogelijk-
heden die bleven allen onbe-
nut. HBC speelde een tempo te 
laag en de zorgvuldigheid in de 
passing liet te wensen over. VSV 
kon hier slechts een �inke portie 
werklust tegenover stellen. Het 
enige gevaar bij VSV kwam van 
Rick Michielsen die met zijn snel-
heid nog wel eens voor momen-
ten van aandacht in de verdedi-
ging van HBC vroeg. Tot de pauze 
bleef de stand ongewijzigd. HBC 
trok de tweede helft dan uitein-
delijk naar zich toe.
In een hoger tempo en beter 
combinatiespel werd VSV lang-
zaam naar de slachtbank ge-
leid. Direct na rust verdween een 
voorzet van Luuk Vahle, opgepikt 
door Neil van Hoo�, net langs de 
verre paal. Jeroen de Bruijn, die 
een prima wedstrijd speelde, wist 
met het hoofd te scoren. Luuk 

Vahle scoorde vervolgens met 
een halve draai uit een onmoge-
lijke hoek.

Hij voegde daar direct zijn twee-
de van de middag aan toe met 
een mooi lob passeerde hij doel-
man Maenhout van VSV. Het feest 
was nog lang niet over. Jeroen de 
Bruijn en de ingevallen Jesse van 
Loon zorgdem er voor dat de sco-
re tot vijf doelpunten opliep. VSV 
deed iets terug bij de stand van 
3-0 maakte Tervoort gebruik van 
slecht ingrijpen in de HBC-verde-
diging. Volgens velen ging daar 
buitenspel aan vooraf. Scheid-
rechter Huub Sio ging hier niet in 
mee. Bij een 5-1 stand werd Mi-
chielsen gehaakt binnen de 16 
meter en de toegekende straf-
schop werd door Tim Sewalt be-
nut waarmee de eindstand op 5-2 
kwam. HBC blijft in de race voor 
de titel. Naaste concurrent DCG 
won van hekkensluiter Zwanen-
burg en behoudt één punt voor-
sprong.

Zondag 24 maart speelt HBC op-
nieuw thuis en dan tegen SV De 
Meer. HBC treft DCG op 7/4 in 
Amsterdam. Tot die tijd is het 
zaak geen punt te verspelen.

Eric van Westerloo

Heemstede - Op 1 en 2 april 
2019 krijgen de leerlingen van 
Atheneum College Hageveld te 
Heemstede voorlichting over 
verslaving en gewoonten door 
ervaringsdeskundigen van 
Stichting Be Aware.
 
Eén op de tien mensen ontwik-
kelt een verslaving in zijn leven, 
waarvan de oorzaak vaak in de 
pubertijd ontstaat. Jongeren 
worden blootgesteld aan steeds 
meer verleidingen. Ze experi-
menteren vaak niet alleen met 
alcohol en drugs, maar worden 
ook verleid tot overmatig gamen, 
series kijken of voortdurend 
gebruik van sociale media. 
 
Stichting Be Aware heeft een in-
teractief programma dat dicht 

bij de belevingswereld van de 
leerlingen staat.Met stemkast-
jes kunnen leerlingen anoniem 
vragen beantwoorden, waarvan 
de uitslagen direct op het bord 
verschijnen.
Hierdoor wordt duidelijk dat ze 
niet de enigen zijn met een be-
paald gedrag of probleem. Me-
de door de  gecreëerde veilig-
heid in de klas gaan leerlingen 
over het onderwerp en hun pro-
blemen met elkaar in gesprek. 
Hun kennis neemt toe, waar-
door zij zich beter bewust zijn 
van de risico’s van bepaald ge-
drag en vooral van de moge-
lijkheid om hierin zelf keuzes te 
maken. 

Meer informatie op:
www.stichting-be-aware.nl.

Voorlichting over verslaving voor 
leerlingen College Hageveld

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’.

Spaarne Lenterace
Op 12 maart 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Koninklijke 
Roei- en Zeilvereniging ‘t Spaarne voor het 
houden van de Spaarne Lenterace op 26 mei 
2019 van 09.00 tot 17.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Tooropkade vanaf de Anton Mauvestraat, het 
Marisplein (aan de zijde van Het Spaarne) en de 
J.H. Weissenbruchweg tot splitsing Breitnerweg 
af te sluiten tussen 07.00 en 18.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Vergadering gemeenteraad 28 maart
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 28 maart 2019 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 maart 2019
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Evaluatie minimabeleid 2017-2018: 

Meedoen
- Actualisatie MJOP bij de voorziening 

‘Onderhoudsfonds woningen en gebouwen’

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 28 maart 2019

- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via  (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Beleidsplan Openbare 
Verlichting 2018-2022
Op 27 september 2018 heeft de raad het 
Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-
2022 vastgesteld. Dit beleid is in werking 
getreden op 28 februari 2019. Het Beleids- en 
Beheerplan Openbare Verlichting is hiermee 
vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl




