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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De oprichting van de 
bedrijveninvesteringszone (BIZ) is 
ruim omarmd door de ondernemers 
en de vastgoedeigenaren. De weg 
ligt nu open om het winkelgebied 
economisch verder uit te bouwen. 

Er is een draagvlakmeeting 
gehouden onder de winkeliers en 
vastgoedeigenaren om te polsen of 
er voldoende animo voor de BIZ 
bestond. De uitkomst; liefst 77 % 
van de uitgebrachte stemmen 
gaven aan voor de oprichting van de 
BIZ te zijn. Om tot een meerder-
heidsstandpunt te komen, voldeed 
een aantal van105 voorstemmers. 
Het werden er uiteindelijk 112 
waarmee de oprichting met terug-
werkende kracht tot 1.1.2021 een 
feit is. 

 Hardmaken voor vitaliteitsslag
De deelnemende ondernemers en 
vastgoedeigenaren gaan zich nu 
hardmaken voor een vitaliteitsslag 
van dit winkelgebied. Om te 
beginnen wil men een deeltijd 
centrummanager aantrekken die 
voor de marketing en promotie moet 
zorgen. De uitstraling, aantrekkelijk-
heid en het verblijven in de winkel-
straten kunnen verbeteren. De 
bekendheid binnen de regio kan nu 
versterkt worden. Met het beschik-
bare budget is het mogelijk om 
meerdere activiteiten te ontplooien. 
 Er is door een groep winkeliers 
(WCH-bestuur) hard gewerkt om 
ondernemers in deze onzekere tijd te 
informeren en enthousiast te maken 
voor de BIZ. De investeringszone is er 
voor alle winkeliers en vastgoedeige-
naren, zij zullen dan ook allen profi-
teren van de activiteiten. Op 3 mei 

werd in het raadhuis de uitslag van 
de draagvlakmeeting bekend 
gemaakt. Groot was de vreugde toen 
bleek dat een ruime meerderheid 
zich achter de plannen had 
geschaard. Het werd beklonken met 
een glas champagne. Voor de tome-
loze inzet werden de bestuursleden 
van Winkel Centrum Heemstede 
(WCH) in de bloemen gezet. 
Het gehele project wordt financieel 
en qua facilitering ondersteund door 
de provincie en de gemeente. De 
kersverse voorzitter van de BIZ 
Rogier Heijn was trots op zijn 
Heemsteedse collegawinkeliers. 
Wethouder Mulder sprak haar 
bewondering uit dat in deze corona-
tijd zo hard is gewerkt om richting te 
geven aan de toekomstige ontwik-
kelingen via de BIZ. Het is nu aan de 
ondernemers om er de juiste invul-
ling aan te geven. 

Ondernemers kunnen aan de slag 
met Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

VAN DAM IJS 
Huisgemaakt 
Puur natuur 

Iedere dag van 
13-22 uur 

Raadhuisstraat 60 
Heemstede

Heemstede - Wat hebben we op de 
redactie weer fraaie voorjaarsplaatjes 
van u mogen ontvangen voor onze 
lentefotowedstrijd! Tom Machielsen 
van de 1e Heemsteedse Vishandel op 
Binnenweg 39 in Heemstede, had 
nog een hele kluif eraan om de 
winnende foto te kiezen. De vele 
kiekjes waren allemaal fraai, grappig 

of origineel. Uiteindelijk is de keuze 
gevallen op de ooievaarsfoto ‘Vrou-
welijke schouders’ van Gerrit Hiet-
brink. Binnenkort wordt de waar-
debon van maar liefst 25 euro bij de 
1e Heemsteedse Vishandel aan hem 
uitgereikt. De gelukkige winnaar is 
inmiddels geïnformeerd. Van harte 
gefeliciteerd met uw prijs! 

‘Vrouwelijke schouders van de 
ooievaar’ is winnende lentefoto

De winnende ooievaarsfoto van Gerrit 

Hietbrink.

LANDGOED GROENENDAAL

LE KKER   OPEN
V O OR   WA N DE LHAPJE S
E N    S P R AN K ELD RANKJ E S

WELKOM   BIJ
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Hoewel op verschillende 
websites het bouwjaar 1903 
vermeld wordt van Kerklaan 43 
klopt dat niet, want volgens een 
bouwtekening van 1903 is er 
een verdieping op het pand gezet boven de schilders-
werkplaats. Opdrachtgever was Huis- en decoratie-
schilder W.G. Klijn. Opvallend is dat deze schilder, op 
zoek naar personeel, in zijn advertenties meeneemt 
‘voorheen A. van Rijn’. Hoewel er in 1920 een M.J.N. 
Nijman op Kerklaan 43 genoemd wordt (Secretaris der 
Middenstandsvereniging), woonde ook W.G. Klein op 
Kerklaan 43. Nu werd regelmatig in advertenties ook 
het adres 43A genoemd, maar onduidelijk is of dat de 
bovenwoning of benedenwoning is. 
In 1924 wordt W.G. Klijn aange-
steld als agent voor de ‘Nederland-
sche Maatschappij van Brandstof-
verzekering’. In zijn advertenties in 
het Bloemendaalsch Weekblad 
(1924/1925), waarin hij op zoek is 
naar personeel vermeld Mr. 
Schilder W.G. Klijn nog steeds ‘v/h 
A. van Rijn’. In 1925 wordt de schil-
derwerkplaats verbouwd tot 
smederij, maar dat is verder niet te 
lezen in de opvolgende adressen-
boeken. Wel worden de bewoners 
wegwerker M. Zorge (1929) en 
chauffeur E.J. van Rooyen (1932) 
vermeld, maar ook nog steeds 
W.G. Klijn. Brandstoffenhandel G. 
de Rooy bevindt zich op Kerklaan 

43 na 1940, na 1955 op Kerklaan 27. In 1951 wordt ook 
hoefsmid J. de Rooij op nummer 43 genoemd tot en 
met 1957. Volgens het adresboek Heemstede van 1 
januari 1957 zit Handelsonderneming Gobaver op 
Kerklaan 43a en dat blijft zo tot 1975. Op nummer 43 
wonen dan o.a. vertegenwoordiger A.E. van der Reijden 
(1963) en chauffeur P. Muller (1966-1975). In 1973 
(bouwtekening) wordt de magazijnruimte flink uitge-
breid. De toen-foto komt uit die tijd (1977 www.libra-
riana.nl, Hans Krol). In 1985 is er een flinke verbouwing 
van het bedrijfspand voor ‘Garage Trias’. Zij zitten anno 
2021 nog steeds in het pand. De nu-foto van Harry 
Opheikens is van 2 mei 2021. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van 
de Kerklaan hebben, dan kunt u terecht via 
heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (13)

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 9 mei 10u.
Spreker: Bob Vreugdenhil.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Geen dienst in de Oude kerk. 
Een gezamenlijke online dienst 
met PKN Bennebroek.
De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerk- 
omroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 9 mei, ds. Jan C. Bos  
(Heemstede).
Vieringen zijn alleen online via 
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 6 mei om 09u. 
Eucharistieviering. 
Voorganger Past. R. Verhaegh.
Zondag 9 mei om 10u. 
Woord- en Communieviering. 
Voorganger Past. A. Dekker
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Dinsdagmorgen 4 mei, 9u.
Woensdagmorgen 5 mei, 10u, 
viering ouderen 
seniorenpastoraat
Saturday  8 mei, 5 P.M., Mass in 
English, Father Tristάn Peréz
Zondag 9 mei, 10u, Eucharistie-
viering Pater Diego Pildain
Zondag 9 mei, 18.45 H. Lof
Voor elke viering is reserveren 
verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608.
Maximaal 70 kerkgangers per 
viering toegestaan.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek

De diensten kunt u volgen via 
de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

Door Mirjam Goossens

Bloemendaal –  De aanleiding was 
de overpeinzing ‘De Twee Minuten’ 
die Godfried J.A. Bomans schreef in 
mei 1960 voor de Volkskrant. De Nati-
onale Herdenking van 4 mei met de 
twee minuten stilte op de Eerebe-
graafplaats in Bloemendaal is ook dit 
jaar beperkt tot een klein gezelschap. 
Stichting Tijdsparen organiseerde een 
weekendlang een wandeling naar de 
Eerebegraafplaats in de duinen in 
groepjes van 3 of 4 personen met het 
thema ‘Bomans herleeft in Bloemen-
daal’. Het is 50 jaar geleden dat de 
markante schrijver op slechts 
58-jarige leeftijd overleed. De wande-
ling bood tevens een gepast alterna-
tief voor de door de coronamaatre-
gelen niet toegestane jaarlijkse stille 
tocht vanaf de watertoren in Over-
veen. De vrijwilligers van de Stichting 
Tijdsparen en die van de Stichting 
Nationale Herdenking te Bloemen-
daal sloegen de handen ineen om de 
deelnemers te voorzien van de 
nodige informatie over Bomans en 
over de Eerebegraafplaats. Met een 

‘goodybag’ gevuld met een flesje sap, 
druiven en bananen, een Haar-
lemmer Halletje (koekje)  en een leer-
zame quiz werden de deelnemers in 
hun eigen tijdslot op pad gestuurd 
langs de Zeeweg. Op de Eerebegraaf-
plaats liggen 372 Nederlandse 
verzetsstrijders van de Tweede 
Wereldoorlog begraven: 371 mannen 
en één vrouw, Hannie Schaft. Tot de 
oprichting van de begraafplaats werd 
in 1945 besloten. Volgens de vrijwil-
ligers werd na de bevrijding werk 
gemaakt de vermoorde verzetsstrij-
ders op te graven uit de 45 provisori-
sche grafkuilen in de duinen. Er 
werden in totaal 422 mensen 
gevonden waarvan er ruim honderd 
ter plekke waren gefusilleerd. 
Sommigen zijn in de persoonlijke 
omgeving herbegraven, maar velen 
hebben hun laatste rustplaats 
gevonden op de Eerebegraafplaats 
naar het ontwerp van de architecten 
Gerard Holt en Auke Komter. 

Verhalen om door te geven
Een wandeling naar de plek waar 
zoveel vaak jonge mensen liggen 

Bomanswandeling naar 
twee minuten stilte

begraven die gestorven zijn voor 
onze vrijheid is een indrukwekkende 
ervaring. De verhalen achter de 
symbolen en monumenten brengen 
de gebeurtenissen tot leven. Jaarlijks 
passeren honderden schoolkinderen 
uit de omgeving de poort tot het 
complex. Bij de uitleg van de vrijwil-
ligers komen spontaan herinneringen 
boven. Zo vertelde een oudere dame 
over haar moeder die tot dezelfde 
verzetsgroep behoorde als Hannie 
Schaft, dat zij eigenlijk de liquidatie 
zou uitvoeren op een NSB’er, maar 
door omstandigheden werd 
vervangen door Hannie Schaft. Haar 
moeder overleefde de oorlog, maar 
het geeft aan hoe wankel het verschil 
tussen leven en dood was in die tijd. 
Een van de vrijwilligers vertelde over 
de moeizame taak om de stoffelijke 
overschotten bij de opgravingen in 
de duinen te identificeren, zonder de 
tegenwoordige DNA wetenschap. 
Hulp daarbij kwam van begrafenison-
dernemer J.B.J.M. Bleekemolen die 
vanaf november 1944 slachtoffers 
van de Duitse bezetters had 
begraven. Bij zijn arrestatie moest hij 
de plekken in de Kennemer Duinen 
aanwijzen. En ook de punctuele 
administratie van de Nazi’s werd 
ingezet bij de identificatie van de 
verzetsstrijders met als doel ze een 
eervolle laatste rustplaats te geven. 
De Eerebegraafplaats te Bloemendaal 
is bewust tot een sobere herden-
kingsplek gehouden, zonder opsmuk, 
en is dagelijks te bezoeken. De 
toegang is vrij.

Gratis vragenuurtje 
SeniorWeb via Zoom 
 Heemstede/Haarlem - Een 
probleem met uw smartphone of 
tablet? Een laptop die hapert? Stel 
uw vraag tijdens het vragenuurtje 
van SeniorWeb Haarlem met Zoom. 
 
Woensdag 12 mei 10.00 uur 
Browser Edge 
Edge is een programma van Micro-
soft en onderdeel van Windows 10.
U kunt met Edge internetten. Micro-
soft Edge is de opvolger van Internet 
Explorer. Maak kennis met de nieuwe 
en handige functies. 

Meedoen is gratis, wel vooraf telefo-
nisch aanmelden of via WhatsApp op 
06-22092895, of via het formulier op 
www.seniorwebhaarlem.nl.  
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Heemstede – Zondag 9 mei worden 
alle moeders weer in het zonnetje 
gezet op Moederdag. Of misschien 
wil jij je moeder in de bloemen 
zetten en haar verrassen? De 
Heemsteder biedt je daarom samen 
met bloemist Kylie Krap van Klein 
Groenendael op het Wilhelminaplein, 
de kans om een prachtig Moeder-
dagboeket te winnen.  

Zeg het met bloemen!
Stuur uiterlijk voor vrijdag 7 mei 12 
uur een e-mail naar redactie@
heemsteder.nl en vertel ons waarom 

jouw moeder een bloemetje verdient 
onder vermelding van Moederdag-
actie, voorzien van  je naam, tele-
foonnummer en e-mailadres. Inzen-
dingen moeten echt vrijdag 7 mei 12 
uur op de redactie binnen zijn, inzen-
dingen daarna kunnen helaas niet 
meer meedingen. Kylie Krap beoor-
deelt alle inzendingen en wijst een 
winnaar aan. De winnaar wordt geïn-
formeerd en kan zaterdag 8 mei dan 
een boeket bloemen voor 
Moederdag bij bloemist Klein Groe-
nendael op het Wilhelminaplein 
ophalen.  Heel veel succes! 

Win een Moederdagboeket: 
waarom verdient jouw moeder 
een bloemetje? 

Bloemist Kylie Krap stelt een schitterend 

Moederdagboeket beschikbaar. Foto Bart Jonker.

Heemstede - Dat was een grote 
verrassing afgelopen Koningsdag. 
Bakkerij Vooges in Heemstede 
verraste de bewoners van woonzorg-
centrum Kennemerduin met maar 
liefst 240 oranjetompouces. De 
bewoners hebben gesmuld van deze 
vorstelijke en smakelijke traktatie, die 
door bakkerij werd gesponsord.  

Bakkerij 
Vooges verwent 
Kennemerduin 
met tompouces op 
Koningsdag

Edwin Sprenkels van bakkerij Vooges 

met een lading oranje tompouces. 

Foto: aangeleverd. 

Verras moeder met een lunch of 
mysteriebox van Brasserie Sanz
Heemstede - Op zondag 9 mei is 
het weer Moederdag. Neem je 
moeder mee voor een uitgebreide 
lunch bij Sanz of bestel de Sanz 
mysterybox voor thuis en trakteer 
haar op een 4- 5, of 6-gangen verras-
singsmenu. Sanz staat woensdag tot 
en met zondag van 12:00 tot 18:00 
uur klaar om alle moeders op hun 

wenken te bedienen met heerlijk 
eten en drinken. Omdat Sanz 
wegens de huidige corona maatre-
gelen maar beperkt de ruimte 
hebben op het terras, is het raad-
zaam om nu je tafel te reserveren of 
je mysterybox te bestellen. Mocht 
het onverhoopt slecht weer worden 
dan kun je je reservering omzetten 

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Wat hebben de onder-
nemers en dan in het bijzonder de 
horeca moeten afzien de afgelopen 
maanden. Steeds als de onderne-
mers dachten het goed geregeld te 
hebben met afstand, schermen en 
controles, besliste het kabinet dat de 
tafels en stoelen in de opslag 
moesten blijven.  
 
Op 28 april was het dan eindelijk 
zover dat om 12.00 uur de terrassen 
weer bezet mochten worden. Daar 
werd, zoals te zien is op de foto’s, 

ruim gebruik van gemaakt. Niet 
alleen de ondernemers ook de vele 
vaste gasten hadden uitgezien naar 
dit moment. De gemeente is zo 
coulant om enige uitbreiding van de 
terrassen toe te staan. Zo kon het 
café de 1e Aanleg een paar tafels aan 
de overkant plaatsen, al moest de 
uitbater wel met zijn volle dienblad 
de Raadhuisstraat kruisen. Ook op 
het brede stuk van de Binnenweg 
zijn er wat tafels en bankjes bijge-
plaatst. Gelijktijdig mochten de regu-
liere winkels meer klanten 
ontvangen, zodat het nog gezellig 
druk werd in de winkelstraten. 

Hoera, de terrassen en winkels 
zijn weer opengesteld!

Terrassen in Heemstede weer open. Foto’s Eric van Westerloo

naar een take away menu en krijg je 
de Sanz Mysterybox mee om je 
moeder alsnog een complete lunch 
of diner thuis cadeau te doen.  Een 
reservering maken voor op het 
terras kan uitsluitend telefonisch via 
023-529 18 92. Eet je toch liever 
thuis met moederdag of wil je een 
Mysterybox bestellen voor een 
andere dag? Reserveer dan nu je 
Sanz Mysterybox via sanzmyste-
rybox@outlook.com. Meer infor-
matie op www.sanz.nl. 

Heemstede/Regio –Sinds 1 mei is 
het nieuwe Europese bandenlabel 
voor personenauto’s in gebruik 
genomen. Het label geeft consu-
menten inzicht in de brandstofeffici-
entie, grip op nat wegdek en het 
afrolgeluid van nieuwe banden. Met 
het bandenlabel maak je een 
bewuste keuze voor betere banden. 
Hieronder 3 tips om veiliger, zuiniger 
en schoner te rijden. Ga je een 
nieuwe auto kopen, of is jouw auto 
toe aan nieuwe banden? Vraag dan 
bij je autodealer, garage of banden-
specialist naar het bandenlabel. De 
informatie op het bandenlabel helpt 
je een bewuste keuze te maken. 
Daarmee draag je bij aan de 
verkeersveiligheid en verminder je 
de belasting op het klimaat. Kijk op 
http://kiesdebesteband.nl voor meer 
informatie en handige tips.

Vergelijk de prestaties op het 
bandenlabel
Het nieuwe bandenlabel geeft je 
inzicht in de zuinigheid van de band. 
De banden worden ingedeeld in vijf 
klassen, van A tot en met E. Hierbij is 
A het meest zuinig. Bij personenau-

to’s kan je met de meest zuinige 
band tot 7,5% besparen op brand-
stof. Hierdoor wordt minder CO2 
uitgestoten. Als je kiest voor een 
zuinige band bespaar je dus niet 
alleen geld, maar je draagt ook een 
steentje bij aan het klimaat. Op het 
nieuwe bandenlabel kun je ook 
aflezen hoeveel grip de banden 
hebben op een nat wegdek. Als je 
maximaal remt bij een snelheid van 
80 kilometer per uur, dan kan je jouw 
remweg met de beste banden 
verkorten tot maar liefst 18 meter. 
Een stillere band vermindert het 
geluid naar de omgeving. Op het 
bandenlabel zie je hoeveel geluid de 
banden maken, het externe afrolge-
luid. De geluidsproductie van de 
banden wordt ingedeeld in de 
klassen A tot en met C, waarbij klasse 
A ten minste 3 decibel (dB) stiller is 
dan de wettelijke limiet. Dat lijkt 
weinig, maar een daling van 3 dB 
wordt ervaren als het geluid van de 
helft minder voertuigen.

Pomp je banden regelmatig op
Of je nou veel of weinig rijdt, je 
banden lopen vanzelf met ongeveer 

Nieuw Europees bandenlabel  
voor personenauto’s in gebruik

0,1 - 0,2 bar per maand leeg. Een lage 
bandenspanning zorgt voor een 
hoger brandstofverbruik, langere 
remweg en je banden slijten harder. 
Daarom is het belangrijk om je 
banden elke twee maanden op de 
juiste spanning te brengen en te 
checken op beschadigingen. 
Wanneer je je banden elke twee 
maanden op de juiste spanning 
brengt, kan je bovendien tot wel 
€100,- per jaar besparen.
Door te kiezen voor een zuinige band 
wordt de CO2-uitstoot verminderd. 
Dit draagt bij aan een beter klimaat. 
Meer tips en informatie om klimaat-
bewust te leven zijn te vinden op 
http://www.iedereendoetwat.nl.

Het nieuwe bandenlabel.  

Foto aangeleverd.
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Door Bart Jonker 
 
Heemstede – In de rubriek ‘Een wijn-
momentje met…’, heeft de 
Heemsteder mooie, ontspannen, 
persoonlijke en informele 
gesprekken met Heemstedenaren 
onder het genot van een goed glas 
wijn en wat hapjes. De gesprekken 
worden coronaproof in de tuin 
gevoerd. Tijdens het gesprek wordt 
de wijn gekeurd en beoordeeld. Deze 
keer is de 61-jarige Walter Schut te 
gast, onlangs benoemd tot voorzitter 
van het bestuur Stichting Vrienden 
van de Oude Kerk (STOK). Hij volgt 
hiermee voorzitter Piet Scheele op. 
De wijn die in dit gesprek wordt 
ingeschonken, is de rosé Mira uit 
2020 van het wijnhuis Ferry Lacombe 
uit de Franse Côtes de Provence, 
geleverd door wijnhuis Grapedistrict 
op Binnenweg 200-A in Heemstede. 
Grapedistrict brengt kwaliteitswijnen 
van de kleinere wijnboeren onder de 
aandacht. 
 
Als je eenmaal in Heemstede 
woont, wil je hier niet meer weg 
Walter Schut: “Met mijn vrouw Anja 
woon ik al meer dan 37 jaar in 

Heemstede. We zijn nu meer dan 36 
jaar getrouwd en hebben drie zoons 
die allemaal het huis uit zijn en zijn 
afgestudeerd. Ik ben een geboren 
Noord-Hollander en kom oorspron-
kelijk uit Heiloo. Ik werkte destijds bij 
het Ministerie van Onderwijs in Den 
Haag. We zijn naar Heemstede 
verhuisd en hebben eerst in Merlen-
hoven gewoond, destijds een 
volstrekt nieuwe wijk. En als je 
eenmaal in Heemstede woont, wil je 
hier niet meer weg. Heemstede is 
een heel prettige en aantrekkelijke 
gemeente om te wonen. In die tijd 
heb ik heel veel vriendschappen in 
Heemstede opgebouwd, bij scholen, 
in de wijk en bij hockeyclub Alliance. 
De omgeving is in een woord 
prachtig. Ik woon vlak bij het bos en 
ga daar iedere ochtend een half 
uurtje wandelen. Je hebt hier de 
combinatie van een groene omge-
ving in combinatie met karakteris-
tieke steden als Haarlem en 
Amsterdam en je kunt met de fiets 
naar het strand en de zee om even 
een frisse neus te halen. Heemstede 
met haar gunstige ligging is daarbij 
de geschikte plek bij uitstek om te 
gaan wonen. Het enige nadeel is 

misschien dat Heemstede een druk 
verkeersknooppunt is waar veel 
verkeer doorheen gaat.” 
 
Reissector is een van de zwaarst 
getroffen sectoren 
Het gesprek gaat in richting van de 
reis- en luchtvaartwereld en de geza-
menlijke link met KLM die beide 
gesprekpartners hebben. “Ik heb altijd 
bij werkgeversorganisaties gewerkt 
en werk nu al 22 jaar in de reis-
branche”, vervolgt Walter. “Thans ben 
ik adjunct-directeur van de ANVR, die 
de belangen behartigt van de reis-
branche. Ik houd me vooral bezig met 
de business-to-businesskant en op 
het terrein van de luchtvaart. Ik ben 
regelmatig met luchtvaartmaatschap-
pijen in gesprek, tegenwoordig 
vanwege corona online. Ook ben ik 
betrokken bij het onlangs uitge-
sproken faillissement van D-Reizen 
om dit in goede banen te leiden. Door 
de coronacrisis staat de reissector op 
dit moment onder zware druk. Het 
behoort tot één van de zwaarst 
getroffen sectoren in deze crisis. De 
hele wereld is op dit moment code 
oranje, dus er wordt nauwelijks 
gereisd. Ik heb veel overleg gehad 

Een wijnmomentje met… Walter 
Schut, voorzitter Stichting 
Vrienden van de Oude Kerk

Walter Schut. Foto’s Bart Jonker.

met de staatsecretaris in Den Haag 
om steun te krijgen voor de reis-
branche. Zo hebben we meege-
holpen om snel het voucherfonds van 
de grond te krijgen. Dat had best wat 
voeten in aarde. We hebben echter nu 
wel voorzichtige verwachtingen dat 
het weer beter zal gaan en dat het 
reizen terugkomt.” 
 
De Oude Kerk is misschien wel het 
mooiste gebouw van Heemstede
“De voormalig voorzitter van STOK, 
vroeg mij of ik het voorzittersstokje 
wilde overnemen”, vertelt Walter. 
“STOK heeft als doel het in stand 
houden van de Oude Kerk, in de 
brede zin des woords. Dan moet je 
bijvoorbeeld denken aan het gebouw, 
het orgel en de piano. De Oude Kerk 
is misschien wel het mooiste gebouw 
van Heemstede, oorspronkelijk 
gebouwd in de Gotische trant tussen 
1623-1625 op de voormalige Maria-
kapel, in opdracht Van Adriaan Pauw. 
Ik ben trots dat ik als voorzitter daar 
een bijdrage aan mag leveren. Het is 
gewoon een prachtig gebouw van 
binnen en van buiten. In de jaren 90 is 
de grote verbouwing geweest, in 
2015 zijn er flinke aanpassingen 
geweest qua verwarming en comfort. 
Het is een onderhoudsgevoelig 
gebouw. Wat vooral van belang is 
voor STOK is dat de Oude Kerk als 
multifunctioneel gebouw ingezet kan 
worden. De kerk heeft eigenlijk een 
‘brugfunctie’ en een brede burgerrol 
naar de inwoners toe. Het heeft niet 
alleen maar de functie voor kerkdien-
sten. Naast de PKN kerkgemeenschap 
is Stichting Podia Heemstede een van 

de regelmatige gebruikers van de 
Oude Kerk. De akoestiek voor kleine 
ensembles is ook fenomenaal en 
ongekend. Maar je kunt ook denken 
aan de Pauwehof met de sociale en 
welzijnsactiviteiten, de Theecon-
certen en Preek van de Leek die 
vanwege corona nu even stilliggen. 
Als de corona voorbij is, hopen we 
alles rond de Oude Kerk weer normaal 
op te starten. Je hoeft geen lid te zijn 
van de kerk om van de Oude Kerk te 
genieten. De Oude Kerk is door de 
geschiedenis heen een boeiend 
verhaal op zich dat bestaat uit 
verschillende facetten. Kijk gewoon 
eens rond, je ontdekt van alles. 
Adriaan Pauw ligt er met zijn echtge-
note Anna van Ruytenburgh 
begraven in de graftombe. Maar ook 
het verhaal dat de Duitse bezetter in 
de Tweede Wereldoorlog de oude 
klok uit de Middeleeuwen dreigde 
om te smelten vanwege het metaal. 
Dit is op het nippertje niet gebeurd, 
omdat ze de klok te klein vonden.” 
 
En dan de wijn…
En hoe beoordeelt Walter de Franse 
rosé Mira van Grapedistrict? “Deze 
rosé heeft absoluut smaak. Je proeft 
de zomerse Provence. Hij is droog 
met lichte fruitaccenten. Ik vind hem 
soepel en prettig. Mijn eerste 
gedachte is dat deze rosé zeer 
geschikt is bij een heerlijk visgerecht 
of bij schaaldieren. Een heerlijke wijn 
voor buiten tijdens de warme dagen”, 
aldus Walter.

De Mira rosé van het huis Ferry Lacombe

Heemstede/Regio – ANBO (Alge-
mene Nederlandse Bond voor 
Ouderen) begon afgelopen 
donderdag 29 april met de Aangifte 
Hulplijn, bedoeld voor mensen die 
slachtoffer zijn geworden van inter-
netcriminaliteit of babbeltrucs. De 
ouderenorganisatie geeft mensen 
tips en hulp bij het doen van aangifte 
bij de politie. De ANBO Aangifte 
Hulplijn is onderdeel van een grote 
veiligheidscampagne om ouderen 
weerbaarder te maken tegen deze 
vormen van criminaliteit. Want van 
de ongeveer 2500 mensen van 60 
jaar en ouder die mee hebben 
gedaan aan een peiling van ANBO 
heeft bijna de helft wel eens te 
maken gehad met een poging tot 
oplichting. Criminelen proberen 
mensen vooral via ‘phishing mails’ 

geld of gegevens afhandig te maken. 
Veel ouderen trappen gelukkig niet 
in deze redelijk bekende poging tot 
oplichting. “Ik kreeg een mail waarin 
stond dat ik een grote prijs had 
gewonnen. Men had natuurlijk mijn 
gegevens nodig om de prijs te 
kunnen storten. Ik begreep gelijk dat 
er iets mis moest zijn”, schrijft een 
van de ondervraagde ouderen.

Oplichting
Verder krijgen ouderen nogal eens 
een neptelefoontje, die soms ook 
goed wordt doorzien. Een aantal 
ouderen vertelt in de peiling dat ze 
zijn gebeld door een zogenaamde 
medewerker van Microsoft, die de 
computer wil overnemen om een 
probleem op te lossen: “Ik was net op 
tijd om de pc van de stroom af te 

halen en de bank te bellen om het 
geld vast te houden. Het is me 
gelukt, al heb ik wel een venijnig 
virus in mijn pc gekregen.”
In de ANBO-peiling zegt 17% wel 
eens slachtoffer te zijn geworden. 
Bijvoorbeeld van spoofing, waarbij 
een oplichter belt en zegt van de 
bank te zijn. “Ik vroeg nog: hoe kunt 
u bewijzen dat u van de bank bent? 
Ze kon feilloos drie rekeningen 
noemen… Ik had nog nooit van dit 
misdrijf gehoord of gelezen en ik ben 
er ingestonken. Echt verschrikkelijk.”

Geen aangifte
Toch zegt twee derde van de 
ouderen die slachtoffer zijn 
geworden in de peiling dat ze geen 
aangifte gaan doen bij de politie. Ze 
zeggen dat er toch niets mee wordt 

ANBO lanceert Aangifte Hulplijn voor slachtoffers 
van internetcriminaliteit of babbeltrucs

gedaan of ze vinden het incident te 
klein. ANBO wil ouderen helpen om 
wél die stap te zetten naar aangifte 
doen, zodat de kans groter wordt dat 
criminelen worden opgespoord. 
Slachtoffers kunnen bellen met de 
ANBO Aangifte Hulplijn (0348 – 
238591), waar zij tips en adviezen 

krijgen over het doen van aangifte.

Leden van ANBO kunnen ook een 
veiligheidsconsulent inschakelen, die 
meegaat naar het politiebureau. 
Want 28% van de gedupeerden geeft 
aan dat ze hulp wel fijn hadden 
gevonden.

Babbeltrucs via de telefoon. Foto aangeleverd door ANBO.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Ondanks de nodige 
beperkingen was een groot deel van 
onze inwoners van plan om van 
Koningsdag iets van te maken. Uiter-
aard missen de kinderen hun kleed-
jesmarkt, maar dat weerhield menig 
kind niet om er kleinschalig alsnog 
iets van een uitstalling te regelen. De 
dag begon al vroeg met burge-

meester Astrid Nienhuis die even voor 
negen uur voor haar ambtswoning 
het glas hief op de gezondheid van 
onze vorst. De driekleur met oranje 
wimpel ging in top. Een viertal leden 
van harmonie St. Michael speelden 
het Wilhelmus, met nog een kleine 
toegift voor de handvol aanwezigen. 
De burgemeester spoedde zich 
vervolgens per fiets door het dorp om 
alle activiteiten te aanschouwen en 

Heemstede viert Koningsdag: ondanks 
beperkingen toch nog feestelijk gevierd

Foto’s: Eric van WesterlooLaan van Insulinde

hier en daar een kopje koffie met 
bewoners mee te drinken. Rijdend 
door het dorp wisselt de aanblik af. 
Zo waren er straten waar geen enkele 
driekleur wapperde, in andere straten 
was het was groots aangepakt. 
Groepen inwoners zaten heerlijk met 
familie in de tuin aan de oranjebitter. 
Van grootschalige samenkomsten 
was geen sprake zodat de dag, zover 
bekend, uitstekend in een gezellige 
sfeer is verlopen. Volgend jaar toch 
maar weer een echte Koningsdag in 
het bijzonder voor de kinderen.  

Foto’s: Frans Heems

Veel pret op Koningsdag in 
Lorentzlaan en Huizingalaan
Heemstede - “Een geweldige middag in de Lorentzlaan en Huizingalaan 
in Heemstede”, vertelt Frans Heems bij deze foto’s. “Spelletjes in de voor-
tuinen en voor de kinderen was er een heel parcours uitgezet.”

Doe ook mee aan de Participa-
tieprijs van werkgevers
Heemstede - Welke werkgever levert 
een topprestatie bij het inzetten van 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt? Werkzoekenden die 
zelf niet zo gemakkelijk een betaalde 
baan kunnen vinden, aan werk 
helpen én houden gaat niet vanzelf. 
Het vraagt om echte motivatie van 
beide kanten, om support en het 
levert gemotiveerde medewerkers 
en veel voldoening op. Werkgevers 
die het op dit gebied goed doen zijn 
de ambassadeurs van het ‘inclusief 
werkgeven’. Deze werkgevers kunnen 
meedingen naar de jaarlijkse Partici-
patieprijs voor werkgevers. De prijs is 
gericht op de werkgelegenheid voor 
medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in de gemeenten 
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal 
en Zandvoort. De werkgever kan een 
commercieel bedrijf zijn, maar ook 
een non-profit werkgever. Voor mee 
doen aan deze wedstrijd dienen de 
deelnemende werkgevers te voldoen 
aan serieuze criteria. Een onafhanke-
lijke vakjury beoordeelt de deelne-
mers en verricht de selecties. Eerdere 
winnaars van deze werkgeversprijs 
waren Vos Supermarkten en MEO 
Haarlem. Tips over werkgevers en 
aanmelden kan tot en met dinsdag 
18 mei via www.participatieprijs-
werkgevers.nl of info@
participatieprijswerkgevers.nl of 
06-46195828. 

De drie finalisten van de vorige editie samen op het podium 

Foto: Elisabeth Beelaerts.

Bouw van nieuw wooncomplex 
Hartekamp Groep in Bennebroek
Bennebroek - Maandag 3 mei was 
het eindelijk zo ver: toekomstig 
bewoner Dick Kastelein ‘sloeg’ met 
een druk op de rode knop de eerste 
paal van het nieuwe gebouw van de 
Hartekamp Groep in Bennebroek. 
Het woongebouw met zorgfuncties 
komt aan De Ruyterlaan 141. Het 
complex krijgt 40 individuele studio’s 
en is bedoeld voor mensen met een 
licht en matig verstandelijke beper-
king. Een aantal van deze cliënten 
van de Hartekamp Groep woont nu 
in wijklocaties die niet meer voldoen 
en verhuist medio vierde kwartaal 
2022 naar deze nieuwe locatie. 
Het nieuwe gebouw is gebaseerd op 
het concept Zorg in de Kern en 

houdt in dat cliënten zelfstandig 
kunnen wonen en gebruik kunnen 
maken van zorg in hetzelfde gebouw 
als zij daar behoefte aan hebben. 
“Het realiseren van deze unieke 
woonlocatie ondersteunt cliënten in 
wat zij zelf kunnen. Juist dat zien wij 
als onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid”, vertelt bestuurder 
Marlijn Lenselink. 
De 40 studio’s zijn volledig zelf-
standig bewoonbaar, hebben een 
eigen voordeur en individuele 
aansluitingen. Op de begane grond 
van het gebouw is ruimte voor 45 
cliënten waar op verschillende 
manieren invulling kan worden 
gegeven aan hun dag. Er komt onder 

andere een bakkerij, een koffiehoek 
en een ophaalpunt voor regionale 
producten. Deze daginvulling staat 
ook open voor mensen met een 
verstandelijke beperking die niet in 
het gebouw wonen. 
 
Met het nieuwe gebouw in Benne-
broek komt de Hartekamp Groep 
tegemoet aan de wensen en 
behoeftes van cliënten met een 
verstandelijke beperking. Ook zij 
willen deel uitmaken van de samen-
leving en bijdragen aan de maat-
schappij, in die zin zijn zij niet anders 
dan mensen zonder een beperking. 
Meer informatie www.hartekamp-
groep.nl.

Zo gaat het nieuwe wooncomplex in Benenbroek eruitzien. Beeld aangeleverd door Hartekamp Groep.

Heemstede - Deze week mag de 
Heemsteder weer een winnaar van 
de kruiswoordpuzzel blij maken. De 
juiste oplossing was: ‘Spaar geen 
centen maar mooie momenten’. Uit 
de loting van juiste oplossingen is 
Jorrit van der Heide de uiteindelijke 
gelukkige winnaar geworden. Hij 

mag de goedgevulde AH-bood-
schappentas vol artikelen afhalen in 
de Albert Heijn-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heemstede en 
is inmiddels geïnformeerd. Van harte 
gefeliciteerd met uw prijs! Volgende 
week weer een nieuwe kruiswoord-
puzzel in de krant.

Nieuwe winnaar kruiswoordpuzzel
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LEZERSPOST 

Veilig en plezierig turnen
Vorige week verscheen een dik rapport over grensoverschrijdend gedrag 
in de turnwereld. Het leek erop dat dit gedrag in alle clubs voorkwam. 
Maar dit gedrag blijkt voornamelijk in de topsport voor te komen en niet 
in de breedtesport. Het is goed om te weten dat in Heemstede de turn-
vereniging HBCGymnastics een vereniging is waar dit gedrag niet voor-
komt. HBCGymnastics biedt een veilige omgeving aan waar het welzijn 
en plezier van de kinderen voorop staat. Alle lessen worden gegeven in 
gymzalen van diverse scholen en uiteraard onder leiding van vakbe-
kwame en gediplomeerde leiding. Omdat HBCGymnastics veiligheid 
hoog in het vaandel heeft staan, zijn alle trainers/trainsters gediplomeerd 
en in het bezit van een VOG-verklaring. HBCGymnastics is aangesloten bij 
de KNGU. Bovendien heeft HBCGymnastics 2 vertrouwensmensen aange-
steld die beiden heel makkelijk te benaderen zijn voor vragen over 
gedrag of voor het melden van ongewenst gedrag. Deze klacht of vraag 
wordt zeer vertrouwelijk behandeld. Hier kunnen zowel ouders als 
kinderen terecht met vragen of problemen. Gelukkig hebben deze 
vertrouwenspersonen de laatste jaren (sinds hun aanstelling) geen klacht 
hoeven te behandelen. Wij doen er alles aan om veilig en plezierig 
sporten in Heemstede bij onze vereniging aan te bieden. 

 P. Graijer, Voorzitter HBCGymnastics, Heemstede

Haarlem - Voor veel hondenbezitters 
al jaren een vertrouwd adres bij het 
winkelgalerijtje op de Ramplaan 48, 
de natuurvoedingswinkel voor hond 
en kat, heeft een nieuwe uitstraling. 
De groene luifel trekt al aandacht, de 
naam nog meer: De Houten Hond, 
natuurvoedingswinkel voor hond en 
kat. Als vanouds rijkelijk gevuld met 
natuurlijke en biologische voeding, 
KVV vers vlees van DARF, Buddy’s en 
KIVO, of mooie merken brokvoeding, 
hypoallergeen en graanvrij, Dog 
food, Greenheart, Yarrah, Bug for 
Pets. Zelfs vegetarisch en vegan 
voeding en snacks ontbreken niet. 
Puppy gift-box, samengestelde 
bottenboxen, met zorg samenge-
steld voedingsplan voor honden met 

allergie, overgewicht, spijsverterings-
problemen, persoonlijk en indivi-
dueel advies. Gestoomd vers 
vlees(handig voor de vakantiepe-
riode)Farmfood, Tribal, Daily Meat of 
vers vlees in blik, aangevuld met 
groente van gekende namen; Herr-
mann’s, Biofood, Terra Canis, Almo 
Nature en zelfs vers bereide groen-
testampotjes voor de hond, als 
aanvulling op de verse vlees maal-
tijden, samengesteld door Van Pom , 
een lokaal bedrij�e uit Haarlem zijn 
verkrijgbaar. Bokashi voor de hond 
met gevoelige maag of darmen, 
verzorgende oliën en vetten voor 
huid en vacht; Iceland Pet. Supple-
menten voor het bewegingsappa-
raat; Bones4Life, de volledige PUUR 

homeopathische lijn. Het grootste 
assortiment natuurlijk gedroogde 
kauwbotten, kauwwortel van de 
koffieboom, CHURPI, de harde snack 
van YAK melk gemaakt, de bekende 
zalmtrainertjes van Lakse Kronch 
Voor de kleine verwondingen 
Vetramil . Natuurlijke vlooien en 
tekenbestrijding, anti tekenbanden. 
Earth Rated poopy-bags, als je moet 
ruimen dan is milieubewust wel zo 
prettig. De Houten Hond, natuurvoe-
ding voor hond en kat, Ramplaan 48 
in Haarlem. 

Openingstijden: Maandag 12.00-
18.00 Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 
Zaterdag 9.30-17.00. 
Website: www.dehoutenhond.nl. 

Nieuwe luifel en naamsverandering: 
dierenspeciaalzaak De Houten Hond

Voorpui van De Houten Hond. Foto: aangeleverd door De Houten Hond.

Heemstede - Het voorjaarsnummer 
van HeerlijkHeden, het kwartaalblad 
van de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (HVHB)is 
verschenen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog moest de Joodse 
bevolking toezien hoe hun huizen 
werden onteigend en later doorver-
kocht. De Verkaufsbücher, de boeken 
van de Duitse vastgoedadministratie 
waarin al deze transacties vermeld 
staan, zijn in 2020 door het Nationaal 
Archief en het Kadaster gedigitali-
seerd en bewerkt. Ook in Heemstede 
en Bennebroek werden de huizen 
van Joodse eigenaren verkocht. Het 
schilderijtje ‘Abraham en de engelen’ 
van Rembrandt heeft ooit op De 
Hartekamp gehangen als onderdeel 
van de zeer kostbare en omvangrijke 
kunstverzameling van Catalina von 
Pannwitz. Begin jaren veertig werden 
zes schilderijen noodgedwongen 
verkocht aan Hermann Göring. De 
rest van de verzameling, waaronder 
de Rembrandt, werd ondergebracht 
in speciale bunkers. 
Kwekers en tuinders waren er volop 

in deze omgeving. Zo worden de 
namen Empelen en Van Dijk nog 
steeds in één adem genoemd, maar 
zijn ze wonderlijk genoeg al sinds 
1935 niet meer zakelijk met elkaar 
verbonden. En aan de Manpadslaan 
kweekte de familie Van der Veldt 
bloemen en groente. De Villa Duin-
lust aan de Schoollaan in Benne-
broek ligt op een opvallende plek bij 
de ingang van het Luciaklooster. Het 
is de opvolger van de gelijknamige 
hofstede die iets verderop lag. Het 
gemeentelijk monument is nu 
gekocht door Stadsherstel 
Amsterdam. 
In dit nummer verder onder meer 
aandacht voor beeldhouwer Kees 
Verkade, Uitgeverij De Toorts die in 
1936 in Heemstede begon en de 
voorgedragen kandidaten en nomi-
naties voor de David Eliza van 
Lennep Erfgoedprijs 2019-2020. 
Verkooppunten HeerlijkHeden 188 is 
te koop in Heemstede bij Boek-
handel Blokker, B&B Print en Office 
en Primera de Pijp en in Bennebroek 
bij Buurtgemak Van den Hoven. 

HeerlijkHeden 188: Joodse 
huizen onteigend en verkocht

Cruquius - Op 22 februari jl. bestond 
woonwinkel Happy Home 25 jaar. Dit 
was midden in de lockdown, op dag 
29 om precies te zijn, de goodybags 
stonden al klaar. Je zou denken niet 
het meest feestelijke moment, maar 
via social media hebben ze er bij 
Happy Home alsnog een klein feestje 
van gemaakt.
Sinds februari 1996 is de woonwinkel 
Happy Home op de Boulevard 
Cruquius (Spaarneweg 61) het adres 
voor uw sfeervolle inrichting. Door 
eigen import is een groot deel van 
onze collectie uniek en direct uit 
voorraad leverbaar. De collecties 
bestaan uit tijdloze woonprogram-
ma’s, unieke exemplaren en zitmeu-
belen voor een zeer toegankelijke 
prijs. Drijvende kracht achter Happy 
Home is eigenaresse Anita Noten-
boom. “Na 25 jaar vind ik het nog 
steeds geweldig werk”, vertelt ze Er is 
in die jaren veel veranderd, maar 
onder haar leiding heeft de winkel 

nog steeds een bijzondere plek op 
woonboulevard Cruquius. Nu sinds 
28 april de deuren weer echt open 
mogen voor bezoek, wordt het jubi-
leum feestelijk gevierd met bijzon-
dere aanbiedingen en een prachtige 
cadeau tas voor de klanten. 

Veel veranderd
Na de opening in februari 1996 was 
Happy Home een winkel met een 
mix van moderne, grenen en teak 
meubelen maar groeide uiteindelijk 
uit tot dé koloniale woonwinkel in
de regio. De “wilde” koloniale haren 
hebben ze uiteindelijk verloren maar 
nog steeds komen de meubelen uit 
alle windstreken. “Het is nu natuurlijk 
een heel ander verhaal maar
normaal gaan we zelf op reis om de 
meubels in te kopen. Zo komen we 
bijvoorbeeld in China, Vietnam en 
India om zelf te zien wat we in de 
winkel verkopen. Dat zijn natuurlijk
niet alleen prachtige ervaringen 

maar we blijven op die manier ook 
opvallen, kunnen nieuwe trends 
signaleren, hebben nét een andere 
collectie en we kunnen direct uit 
voorraad leveren aan onze klanten”, 
aldus eigenaresse Anita Notenboom. 

Bijzondere tijd
En ook in deze bijzondere tijd heeft 
ze haar plezier in haar werk kunnen 
behouden. “We hebben niet stilge-
zeten”, vertelt Anita enthousiast 
verder. Tijdens de lockdown waren ze 
iedere dag in de winkel aanwezig om 
klanten telefonisch en per mail te 
woord te staan. Het uiterlijk van de 
winkel is flink veranderd omdat deze 
is voorzien van een nieuwe voor-
gevel en binnen is er druk geschil-
derd, opgeruimd en zijn de studio’s 
aangepakt. Achter de schermen 
wordt er zelfs hard gewerkt aan 
alweer een nieuwe webshop maar de 
huidige heeft niet stilgestaan.
Anita: “Ik ben blij dat de winkel weer 
‘gewoon’ open is, maar heb de afge-
lopen periode en de weg naar dit 
moment ook als heel waardevol 
ervaren. Je wordt uitgedaagd anders 
naar je bedrijf te kijken en (weer) 
echt te ondernemen. Voor mij was 
social media een onmisbaar instru-
ment om de klanten toch te blijven 
bereiken”, aldus Anita.
Website    : www.happy-home.nl.
Webshop : www.happy-at-home.nl.
Instagram: www.instagram.com/
woonwinkelhappyhome.
Facebook: www.instagram.com/
woonwinkelhappyhome.

Woonwinkel Happy Home bestaat 25 jaar

Kwekersfamilie Van der Veldt

Verhuizing van Joodse bevolking
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Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels 
107.402 vaccinaties gezet. Afgelopen 
week werden in verband met de 
beschikbaarheid minder vaccins 
gezet dan de week ervoor. Van 15 tot 
en met 21 april zijn er in totaal 15.990 
vaccinaties gezet. 
 
Zes vaccinatielocaties in 
Kennemerland
GGD Kennemerland heeft op dit 
moment zes vaccinatielocaties. Inwo-
ners met een uitnodiging kunnen 
terecht in Badhoevedorp (P4 Lang 
Parkeren Schiphol), Haarlem 
(Kennemer Sportcenter) en Beverwijk 
(P0 Bazaar), Zandvoort (braakliggend 
terrein naast Tolweg 10), Uitgeest 
(Sportcentrum De Zien) en IJmuiden 
(voormalig tenniscentrum aan de 
Dokweg). Medewerkers van het Rode 
Kruis ondersteunen op de vaccinatie-
locaties met prikkers en EHBO’ers. De 
locaties worden nog maar gedeelte-
lijk gebruikt. GGD Kennemerland is al 
geruime tijd klaar om vele malen 
meer te vaccineren, zowel wat perso-
neel als locaties betreft. Maar de 
levering van vaccins bepaalt hoeveel 
GGD Kennemerland kan prikken. Het 
wachten is op de grotere levering 
van vaccins. GGD Kennemerland gaat 
niet over wie, wanneer, welk vaccin 
krijgt. Dat wordt landelijk bepaald.
 
Wekelijkse cijfers
In de week van 22 t/m 28 april waren 
er in Kennemerland 1339 nieuwe 
besmettingen (244 per 100.000 
inwoners). Het aantal besmettingen 
is deze week lager dan vorige week.
Van 22 t/m 28 april zijn er 14.565 
COVID-19 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 2317 
minder dan dei week ervoor (-14%).
 Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
ten slotte in wisselende gemeenten. 
GGD merkt dat teststraat in Haarlem 
soms snel vol zit en verzoeken inwo-

ners dan uit te wijken naar een van 
de andere testlocaties in de regio 
zoals Beverwijk of Schiphol. Het is 
belangrijk om bij klachten te testen 
en dat niet met een dag uit te stellen. 
 
100.000 tests afgenomen bij 
Schiphol 
Op de testlocatie bij Schiphol zijn 
inmiddels meer dan 100.000 tests 
afgenomen. De locatie op P4 Lang 
Parkeren opende op 1 december 
2020. De capaciteit bij aanvang was 
2000 personen per dag. Dit aantal 
kon in de maanden daarna opge-
schaald worden naar 15.000 tests per 
dag. Inmiddels wordt de helft van de 
locatie gebruikt om te vaccineren. 
Marieke van Schaik, directeur van het 
Nederlandse Rode Kruis, bracht op 
vrijdag 30 april een werkbezoek aan 
de locatie waar zij haar dank uitsprak 
voor de samenwerking met GGD 
Kennemerland en een bos bloemen 
overhandigde aan de verantwoorde-
lijke arts testen. GGD Kennemerland 
en het Rode Kruis werken al sinds het 
begin van de coronacrisis samen. Het 
Rode Kruis ondersteunt dagelijks met 
betaalde mensen die bemonsteren, 
vaccineren, administreren en EHBO 
verlenen in de wachtruimtes. 
 
Oproep aan alle 65-plussers: maak 
nu een vaccinatie-afspraak 
Alle 65-plussers hebben inmiddels 
een uitnodiging ontvangen voor 
vaccinatie tegen het coronavirus. Veel 
van hen zijn ook al gevaccineerd of 
hebben een afspraak gemaakt. Maar 
nog niet iedereen. Het ministerie van 
VWS, het RIVM en de GGD’en doen nu 
een oproep aan alle 65-plussers die 
zich nog niet hebben laten vacci-
neren: maak nu je afspraak! Via www.
coronavaccinatie-afspraak.nl kan 
iedereen die geboren is in 1955 of 
daarvoor nu een afspraak maken. 
Mensen kunnen ook bellen met het 
telefoonnummer dat in hun uitnodi-
gingsbrief vermeld staat.
 
Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Wie maanden terug had 
gedacht dat de crisis op dit moment 
een stuk achter ons lag, kwam 
bedrogen uit. Juist in april steeg het 
aantal besmettingen tot record-
hoogte. De ziekenhuizen lagen 
overvol en ook op de IC-afdelingen 
was amper nog een bed leeg. 
Ondanks negatieve adviezen van het 
OMT besloot het kabinet toch om 
een aantal lockdownmaatregelen te 
versoepelen. Daar bovenop kwam 
Ernst Kuipers Voorzitter Raad van 
bestuur van het Erasmus MC met de 
mededeling dat de avondklok geen 
meetbaar effect heeft gesorteerd. Er 
was vanuit het kabinet nog zo op 
gehamerd dat de avondklok een 
wezenlijk bijdrage zou leveren aan 
het terugdringen van de besmet-
tingen. Afgelopen 21 april een 
uitkomst voor een aantal horecaon-
dernemers als ook voor de winkeliers. 
De avondklok is opgegeven, alsmede 
een aantal andere beperkingen zoals 
100 mensen aanwezig bij een begra-
fenis en thuis mogen twee bezoekers 
worden ontvangen. Welk effect deze 
versoepelingen zullen hebben is pas 
over een week na heden te zien. 
Loopt het aantal besmettingen en 

opnames op, dan is de kans daar dat 
er weer nieuwe strengere maatre-
gelen volgen. 
 Voorlopig laten de cijfers in 
Heemstede zien dat we juist wel de 
goede kant opgaan. De afgelopen 
week (17) werden er 44 besmettingen 
geconstateerd en werd er niemand 
opgenomen in het ziekenhuis of 
stierf er iemand aan deze ziekte. In de 
weken 15 en 16 lag het aantal 
besmettingen nog op 71 inwoners 
die positief zijn getest. Het is te 
hopen dat deze lijn zich voortzet en 
de daling nu echt doorzet. 
 Het vaccineren gaat nog steeds met 
horten en stoten. De afgesproken 
doelen worden steeds niet gehaald. 
De registratie wie, wat en wanneer 
een vaccinatie heeft gekregen blijkt 
niet te kloppen. Zaterdag 1 mei was 
er geen contact mogelijk met de GGD 
wegens een storing in de hardware. 
Pas om 18.00 uur was de GGD telefo-
nisch weer bereikbaar. Een aantal 
huisartsen in het land werkt positief 
mee door vaccins die ongebruikt 
blijven liggen toch te gebruiken. Op 
eigen initiatief bellen zij patiënten, 
die officieel nog niet aan de beurt 
zijn, om even langs te komen voor 
een prik. Hopelijk de volgende week 
louter positieve berichten. 

Corona in Heemstede week 17

Geslaagde, smaakvolle en kleurrijke 
Koningsdageditie van Foodrally LG
Door Bart Jonker 

Heemstede/Regio - Op 10 april was 
Landgoed Groenendaal al het decor 
van een eerdere Foodrally, samen 
met restaurants Villa Westend, Bras-
serie Beeckestijn en Landgoed Duin 
& Kruidberg. Rollende keukens 
noemden ze het zelf: vanuit de eigen 
auto van culinaire hoogstandjes 
genieten. Het succes was zo enorm, 
dat er besloten werd een gevolg aan 
een speciale Foodrally voor 
Koningsdag te geven. 

Streling voor oog en tong
Op dinsdag 27 april was het zover. 
Een streling voor oog en tong, zo 
zou je de Koningsdageditie van de 
Foodrally kort kunnen omschrijven. 
Deze keer sloegen Landgoed Groe-
nendaal in Heemstede, restaurant 
Den Burgh in Hoofddorp en Land-
goed Duin & Kruidberg de culinaire 
handen ineen voor de Koningsdage-
ditie en stelden een weer fraaie 
route samen, die coronaproof met je 
eigen auto kon plaatsvinden. Afge-
wisseld door stops met aangename 
proeverijen van haute cuisine kunst-
werkjes, met liefde bereid door de 

chef koks van bovengenoemde 
restaurants. 

Dat de Foodrally een gewild en 
enthousiast initiatief was, bleek 
reeds bij de start vanaf Landgoed 
Groenendaal, waar allerhande 
bolides zich in rijen opstelden. Daar 
begon ook de eerste streling van de 
smaakpapillen in de vorm van een 
bijzonder zeebaarsgerechtje, waarop 
Groenendaals chef kok René Haak 
zijn culinaire veelzijdigheid met raffi-
nement liet zegevieren, dat alom 
door de aanwezigen met smaak 
genuttigd werd. Onder het genot 
van een glas Sauvignon Blanc, dat 
het geheel in een prettige harmonie 
bracht. 

Kleurrijke tocht
Daarna karren maar op weg naar 
restaurant Den Burgh. Dan wel even 
via een prachtige route. Het zonnetje 
werkte aan alle kanten mee en de 
route leidde de deelnemers naar 
Hillegom langs fraaie kleurrijke 
bollenvelden, die een lust voor het 
oog waren. Door het heerlijke weer, 
waren meer mensen op het idee 
gekomen om deze schilderachtige 

kleurenpaletten te komen 
aanschouwen. Het was druk met fiet-
sers en voetgangers hier. Maar dat 
mocht de pret niet drukken en 
bovendien wekt deze fraaie route 
juist de eetlust op. Lang hoefden de 
deelnemers niet te wachten. De 
route voerde hen naar hun volgende 
stop bij restaurant Den Burgh in 
Hoofddorp, waar de deelnemers 
weer een heerlijke en verfijnde culi-
naire traktatie konden verwachten. 

Via de route Spaarndammerweg en 
Liedeweg werd richting Santpoort 
gereden op weg naar landgoed Duin 
& Kruidberg, waar de deelnemers 
het finalegerechtje konden nuttigen, 
wederom een culinair huzarenstukje. 
De Foodrally was op deze 
Koningsdag een vorstelijk, geslaagd 
en coronaveilig evenement, waarbij 
de hoogwaardige creativiteit en 
drive van betreffende restaurants 
niet onder autostoelen of banken 
werd gestoken en geen grenzen 
kenden. Een rally die wederom door 
de deelnemers werd gewaardeerd, 
die zich die dag de koning te rijk 
voelden. Een succes dat zeker voor 
herhaling vatbaar is. 

De rally voert langs kleurrijke bollenvelden

Heerlijke gerechtjes werden tijdens 

deze foodrally geserveerd

Het team van Landgoed Groenendaal

Klaar voor de start

Veel belangstelling en veel mooie 

bolides

Foto’s: Bart Jonker
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KEN UW BOS

Door Ems Post

Op 4 mei stonden wij dit jaar helaas 
niet fysiek stil bij het herdenkings-
monument van Mari Andriessen 
aan de Vrijheidsdreef bij de ingang 
van het Groenendaalse Bos. Corona 
verbood het. De plaats aan het eind 
van die dreef doet mij altijd even 
terugdenken aan mijn familie en 
hun verhalen over de oorlog. Ik heb 
hem zelf niet meegemaakt; behalve 
een enkele foto heb ik niets tast-
baars uit de oorlog. Ik was dan ook 
geraakt toen ik foto’s onder ogen 
kreeg van een muntstukje uit 1942. 
Een bescheiden waarde ook 
destijds, 1 cent, maar voor mij onbe-
taalbaar. In ons Groenendaalse Bos 
gevonden door Frank Heij. Mijn 
fantasie sloeg op hol: Wie had dat 
muntje in zijn hand? Waarom? Wat 
wilde hij of zij kopen? En waar? Was 
er toen iets te koop in het bos? Was het van een volwassene of juist een 
kind? Of verloor iemand het muntje hardlopend op weg naar iets of juist 
ergens vandaan? Of zat diegene iemand achterna? Of was hij juist op de 
vlucht? Het muntje geeft een glimpje van de bange jaren die Heemstede 
net als overal elders trof. Was het een gewoon muntje? Waarvan er zoveel 
in omloop waren? Een cent uit 1942. Het staat er echt. Het muntje zou 
eigenlijk een plaatsje in een vitrine moeten krijgen. In het stadhuis 
bijvoorbeeld bij het burgemeesterzilver. Naast het door de gemeente 
Heemstede in mei 1940 uitgegeven papieren noodgeld. Op 5 mei 1945 
was Nederland bevrijd. Dit jaar wordt de meimaand hopelijk voor ons een 
bevrijdingsmaand uit de zware coronacrisis. Laten we 
ook stilstaan bij het leed dat daaruit is voortgevloeid. 

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

Oorlog in Groenendaal

Foto’s Frank Heij

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Er is nu een paar weken 
nog weinig van te zien, maar in juni 
zal de berm van de Blekersvaartweg 
vol in bloei staan. De bewoners 
hebben op zaterdag 1 mei de 
handen uit de mouwen gestoken en 
zijn de bermen gaan inzaaien. Het 
idee kwam van Dieuwke Reehoorn, 
bewoonster van de Blekersvaartweg. 
Twee jaar geleden zag ze de 
gemeentewerkers druk bezig met 
het maaien van het gras. “Zonde”, 
dacht Dieuwke, “Hier kun je toch 
mooie bloemperkjes aanleggen.” 
 Ze benaderde de gemeente die 
direct enthousiast was. 
Het lag in de bedoeling om in maart 

2020 de bermen al te voorzien van 
bloemen. De onzekere coronatijd 
gooide echter roet in het eten. Alles 
werd met een jaar uitgesteld tot 
afgelopen zaterdag. Een twintigtal 
straatbewoners verzamelde zich bij 
Dieuwke, waar naast koffie, thee en 
koek een korte uitleg volgde hoe het 
zaaien in zijn werk gaat. 
Het zijn gemengde zaden die uitein-
delijk de bloemenpracht moeten 
opleveren. Er zitten ook een paar 
korte zonnebloemen tussen. Altijd 
aardig om die fleurige kopjes te zien 
wiegen in de wind. De bloemen die 
uiteindelijk uit de grond komen, zijn 
bij uitstek geschikt voor bijen. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd 
aan de toekomstige bloemen die 

door de bijen bestoven worden. 
De gemeente had alle perkjes 
gebruiksklaar gemaakt, door tussen 
de bestaande bomen perkjes te 
frezen. De bewoners gingen met 
tweetallen aan de slag. Een emmertje 
met zand en zaden werd uitgestrooid 
waarna de boel werd aangeharkt. 
Zodra de bloemen met hun kopje 
boven de grond komen, komt de 
Stichting MEERGroen de bewoners 
instrueren hoe de perkjes vrij te 
houden van onkruid. Een aantal 
bedrijven heeft naast de gemeente 
en de stichting Bijenvrienden het 
projectje gesteund. Het initiatief is 
mogelijk geworden door diverse 
sponsors. Een mooi burgerinitiatief 
dat navolging verdient.

Dieuwke Reehoorn legt uit. Foto’s: Eric van Westerloo

Aanveligheid is gedacht. Buurtbewoners aan het werk.

Blekersvaart binnenkort bloemenzee

Door Bart Jonker 

Heemstede - Een bekende plant met 
schitterende bloempjes, met een 
opmerkelijke naam en geschiedenis: 
het vergeet-me-nietje (Mysotis). De 
naam Mysotis bestaat uit de Griekse 
woorden ‘mus en otis’ en dat betekent 
letterlijk muizenoortje. Als je naar de 
bloem kijkt, vormt dat inderdaad enige 
gelijkenis. In Nederland kennen we 
acht soorten van het vergeet-me-
nietje. Het vergeet-me-nietje is door-
gaans blauw van kleur, maar er 
bestaan ook andere kleurvarianten. De 
soort in de tuin is veelal het bosver-
geet-me-nietje (Mysotis sylvatica). 

Verdrinkende ridder en oneindige 
liefde
Rond het ontstaan van de naam 
hangt een opmerkelijke mythe. Ooit 

dreigde een ridder te verdrinken en 
kon door zijn zware harnas niet meer 
op de kant komen. Hij wierp zijn pas 
geplukte bloemen naar zijn geliefde 
aan de kant en riep: ”Vergeet je me 
niet?” Daar zou de bloem zijn naam 
aan te danken hebben. Vrouwen 
droegen ooit deze bloem als sieraad, 
omdat die symbool staat voor de 
deugden trouw en oneindige liefde. 
De plant is tweejarig, bloeit in het 
voorjaar en kan van 15 tot 60 cm 
hoog worden. De bloeitijd is door-
gaans van april tot en met juni. Het 
vergeet-me-nietje is redelijk sterk en 
kan goed de nachtvorst doorstaan. 
De plant is een prima bodembe-
dekker, verlangt een beschut plekje 
in niet al te veel zon. De plant is ook 
uitermate geschikt om in een pot te 
houden op het balkon. Honingbijen 
komen graag op de nectar van de 

bloempjes af. Na de bloei kunt u de 
plant uitschudden, dan vallen de 
zaadjes op de grond die uw weer 
kunt gebruiken. Zaai deze aan het 
einde van het voorjaar. 

Geneeskracht
Het akkervergeet-mij-nietje 
(Myosotis arvensis) werd in de 
Middeleeuwen ingezet tegen tuber-
culose. Het is ook wetenschappelijk 
bewezen dat deze plant genees-
krachtig werkt tegen deze ziekte. Het 
moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis 
palustris of Myosotis scorpioides) 
heeft een versterkende werking. Je 
kunt theezetten van de bloemetjes 
en blaadjes. Afgekoelde thee wordt 
weleens uitwendig gebruikt tegen 
vermoeide of geïrriteerde ogen. 
Foto: Het vergeet-me-nietje (Mysotis 
sylvatica) Foto: Bart Jonker. 

Ken uw tuin: het mythische en 
onvergetelijke vergeet-me-nietje 
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AGENDA
DI 11 MEI

Digitale lezing ‘De Bohemians 
van Montmartre rond 1900’. 
Om 14.30u via Zoom. Kosten: 
€7,-. Opgeven kan via www.arte-
tcetera.nl of mail naar info@arte-
tcetera.nl. 

DI 11, 18 EN 25 MEI
Digi Buurttafel. Online via 
Zoom van 11-12 u. Max 6 pers. 
per keer. Aanmelden via info@
wijheemstede.nl t.a.v. Ellen 
Swart of Daniëlle de Haan of bel 
naar 023-5483828. 

WO 19 MEI 
Digitale lezing ‘Surinaamse 
School: van Paramaribo tot 
Amsterdam’
Om 19.30u via Zoom. Kosten: 
€7,-. Opgeven kan via 
www.artetcetera.nl of mail naar 
info@artetcetera.nl. 

WO 12 MEI EN WO 19 MEI 
Gratis vragenuurtje Seni-
orWeb via Zoom.  
Meedoen is gratis, vooraf telefo-
nisch aanmelden of via 
WhatsApp op 06-22092895, of 
via het formulier op  
www.seniorwebhaarlem.nl

 Foto’s: WIJ Heemstede.

WIJ HEEMSTEDE

Schuif aan bij de Digi Buurttafel 
Heemstede - Schuif aan bij de Digi 
Buurttafel en ontmoet elkaar via 
een beeldscherm op dinsdag 4, 11, 
18 en 25 mei van 11.00-12.00 uur of 
een volgende dinsdag op dezelfde 
tijd. In tijden van corona is het niet 
gemakkelijk om elkaar in groepjes 
te ontmoeten. Gelukkig kan elkaar 
ontmoeten nu ook digitaal. Het 
enige wat je nodig hebt is zin om met anderen in gesprek te gaan, een 
mailadres en een laptop, computer of telefoon met internet/wifi. Een 
gespreksbegeleider start de Digi Buurttafel en met elkaar wordt dan een 
thema gekozen. Eigen inbreng is altijd welkom. Deelname aan deze acti-
viteit is gratis, maximaal zes deelnemers per keer. Stuur een mail naar 
info@wijheemstede.nl t.a.v. Ellen Swart of Daniëlle de Haan van WIJ 
Heemstede of bel naar 023 - 548 38 28; Op dinsdagochtend voordat de 
Digi Buurttafel start, ontvangt iedere deelnemer een mail met een link. 

Digitale lezingen ‘De Bohemians van 
Montmartre rond 1900’ en ‘Surinaamse 
School: van Paramaribo tot Amsterdam’
Heemstede - Op 
dinsdag 11 mei om 14.30 
uur neemt Michiel 
Kersten u virtueel mee 
naar Montmartre. 
Omstreeks 1900 zocht de 
beau monde van Parijs 
hier vertier in de talloze 
cabarets, café’s en dans-
gelegenheden, zoals de 
Moulin de la Galette, de 
Moulin Rouge of Le Rat 
Mort. Vincent van Gogh, August Renoir, Kees van Dongen en Henri de 
Toulouse-Lautrec waren er kind aan huis. Montmartre was een 
toevluchtsoord voor kunstenaars, schrijvers, musici, vrijdenkers, maar ook 
voor armen, prostituees, criminelen en andere randfiguren.  

Lezing ‘Surinaamse School: van Paramaribo tot Amsterdam’
Kunsthistorica Maya Mutlu nodigt u op woensdag 19 mei om 19.30 uur 
graag uit om de tentoonstelling Surinaamse School: van Paramaribo tot 
Amsterdam in het Stedelijk Museum Amsterdam via een Zoom lezing te 
bekijken. Surinaamse school valt niet onder één stijl te vatten, wel zijn er 
terugkerende thema’s die de 
makers met elkaar verbinden: o.a. 
activisme, dekolonisatie van het 
Christendom, Winti. Het is een 
kleurrijke tentoonstelling met diep-
gaande onderwerpen en soms zeer 
sensitieve beeldtaal.  Kosten per 
lezing: €7,-. Opgeven kan via www.
artetcetera.nl of mail naar info@
artetcetera.nl. U kunt de lezingen 
dus thuis bijwonen. Als u thuis wilt 
kijken ontvangt u enkele dagen van 
tevoren een link. De lezing is op de 
computer, laptop en zelfs mobiel 
goed te volgen.

Heemstede – Jongeren (tussen de 14 
en 26 jaar) in Heemstede krijgen deze 
lente en zomer de kans om samen 
met andere jongeren een project te 
organiseren voor hun buurt, wijk of 
gemeente. In een paar weken krijgen 
ze talent-workshops, begeleiding én 
budget om hun eigen idee tot een 
schitterend resultaat te brengen. In 
het Young Leaders Light programma 
zetten jongeren zich vrijwillig in voor 
een ander, juist ook in coronatijd. 
Want iets voor iemand betekenen 
kan prima op anderhalve meter 
afstand. Via het project Young 
Leaders Light komen de ideeën van 
jongeren tot bloei, ontdekken 
jongeren hun talenten, leren zij 
nieuwe mensen kennen en doen 
tegelijkertijd iets voor een ander. 
Naast dat het een leuke en zinvolle 
tijdsbesteding is, staat het volgen van 

een MDT (maatschappelijke dienst-
tijd) ook goed op hun CV.

Young Leaders Light
Het ‘Young Leaders’ programma is 
een programma dat jongeren kunnen 
volgen in het kader van de Maat-
schappelijke Diensttijd. Dit is normaal 
gesproken een programma met een 
duur van een half jaar. Speciaal voor 
deze coronatijd is een verkorte versie 
ontwikkeld genaamd ‘Young Leaders 
Light’ waarin maximaal 100 jongeren 
gedurende 8 weken aan de slag gaan. 
De deelnemende jongeren volgen 
een groepstraining van drie work-
shops waarin ze werken aan hun 
talenten en een gezamenlijk plan 
voor een maatschappelijke activiteit. 
Deze activiteit mogen zij zelf 
bedenken. In de daaropvolgende 
weken gaan ze verder aan de slag 

met de voorbereiding en uitvoering 
van hun plan. Het beschikbare start-
budget per initiatief is € 250,-. Het 
traject wordt afgesloten met een 
feestelijke (digitale) eindpresentatie. 
Jongeren ontvangen na afloop een 
deelnemersbewijs.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding 
kunnen jongeren een berichtje sturen 
naar Marieke Boor van gemeente 
Heemstede via WhatsApp 06 
11356802 of mail mailto:m.boor@
heemstede.nl. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 8 mei 2021. Voor meer inspi-
ratie kunnen ze ook kijken op www.
doemeemetmdt.nl/. Het project 
Young Leaders Light staat niet op 
deze site, omdat het een verkort 
MDT-programma is, maar het geeft 
wel een idee van de mogelijkheden.

Young Leaders: samen met andere 
jongeren een project organiseren

Raadhuis Heemstede. Foto: Bart Jonker

Simone Atangana Bekono in  
livestream Schrijvers op zondag
Heemstede - Zondag 9 mei om 16:00 
uur gaat interviewer Manon Duintjer 
in gesprek met Simone Atangana 
Bekono over haar debuut Confronta-
ties. Simone is voor dit boek genomi-
neerd voor de Libris Literatuurprijs. 
De winnaar van de Lbris Literatuurprij 
swordt op 10 mei bekend gemaakt 
bij Nieuwsuur op NPO2. 
 
Over het boek:
De zestienjarige Salomé Atabong zit 
vast in een jeugddetentiecentrum, 
omdat ze op een middag twee 
schoolgenoten ernstig heeft mishan-
deld. Ze probeert haar hoofd koel te 
houden tussen de andere meiden, 
irritante psychologen en treiterende 
begeleiders. Over een maand mag ze 
naar huis, waar alleen een gezin 
wacht dat al lang geleden uit elkaar is 
gevallen. En de anderen in het dorp. 
Wat zullen zij doen?
 
Over de schrijfster:
Simone Atangana Bekono (1991) 
studeerde in 2016 af aan Creative 
Writing ArtEZ met een bundeling van 
gedichten en brieven getiteld hoe de 
eerste vonken zichtbaar waren, die in 
herdruk verscheen bij Wintertuin 
Uitgeverij in samenwerking met 
Lebowski Publishers. Simone werd 
geselecteerd voor het Slow Writing 
Lab en voor CELA, een ontwikkeltra-
ject voor schrijvers en vertalers in zes 

Europese landen. In 2018 werd hoe 
de eerste vonken zichtbaar waren 
bekroond met de Poëziedebuutprijs 
Aan Zee en in 2019 ontving ze het 
Charlotte Köhler Stipendium voor 
haar poëzie. Simone zit in een talent-
ontwikkeltraject van De Nieuwe Oost 
| Wintertuin. Schrijvers op Zondag is 
een livestreaming initiatief van 
diiverse boekhandels, waaronder 
Boekhandel Blokker, in Heemstede en 
Stichting Literair Haarlem in samen-
werking met debatcentrum De Plet-
terij. Het interview is live te volgen op 
de websites van de Boekhandel 
Blokker www.boekhandelblokker.nl 
en het YouTube-kanaal van De Plet-
terij. Meer informatie: www.boekhan-
delblokker.nl. Aanmelden: info@
boekhandelblokker.nl.

Simone Atangana Bekono. Foto: 

Boekhandel Blokker.

LEZERSPOST

Op 4 mei gedenken wij de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Op 5 mei vieren we onze bevrijding. Als u de Donau afvaart richting 
Wenen, ontmoet u op een gegeven moment het bijzondere
plaatsje Melk aan de linkerkant. Hier bevindt zich een bijzondere kathe-
draal in barokstijl. Aan de andere kant bevindt zich het concentratiekamp 
Mauthausen. Er waren drie hoofdbarakken. De eerste barak was voor 
Joden. In andere barakken zaten allerlei  mensen met andere identiteiten.
In het holst van de nacht werden de Joden uit hun bed gehaald en naar 
de vallei des doods gebracht. Daar was een enorme trap van 181 treden. 
Beneden aan de trap lag een bijzondere stapel stenen van ongeveer 50 
kilogram, die zij zelf gehakt hebben. Met deze steen moesten zij naar 
boven rennen. Niemand redde dat. Iedereen die de steen liet vallen, werd 
doodgeschoten. Niemand heeft dit ooit overleefd. De steen staat opge-
steld in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk-parochie. Deze beruchte 
steen  herinnert aan de moord op meer dan 500 Joden. Ik vraag u deze 
steen met eerbied te benaderen. Wees barmhartig.

W. Bosma, Heemstede

Steen Mauthausen
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Adresgegevens

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

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

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m woensdag van 8.30-17.00 uur
Donderdag van 8.30-19.30 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur 

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

Stroop je mouw op
Wij kijken in deze tijd uit naar bijzondere 
verhalen, klein geluk, versoepelingen 
en positieve berichten. In regio 
Kennemerland zijn inmiddels ruim 
107.000 mensen gevaccineerd. Met de 
campagne ‘stroop je mouw op’ hebben 
we enkele mensen gevraagd wat voor 
hen een reden is om de mouw op te 
stropen. 

Erik Groot, voorzitter van Podia 
Heemstede: “Ik laat mij vaccineren om 
de maatschappij weer te laten doorgaan. 
Het is geen vraag, dat doe je gewoon.” 
Benieuwd wanneer u aan de beurt 
bent? Kijk op ggdkennemerland.nl/
coronavaccin.

Lintjesregen in Heemstede
“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…” bij de Lintjesregen werden Natasja Koeckhoeven 
en Rob Roomeijer koninklijk onderscheiden voor hun vrijwilligersactiviteiten. Kent u ook iemand 
die zich al lange tijd inzet en daarom volgens u een lintje verdient? Draag hem of haar dan voor! 
Dat kan tot 1 juli van dit jaar. Kijk voor meer informatie op lintjes.nl.

Zonnepanelenactie
De installateurs van zonnepanelen uit 
uw regio organiseren samen een unieke 
groepsaankoop voor zonnepanelen. Wilt u 
vrijblijvend advies en een aanbod op maat 
voor Zonnepanelen? Meld u aan voor één van 
de informatiebijeenkomsten op dinsdag 18 
mei of woensdag 16 juni op actieheemstede.nl.

Nieuwe regelgeving: 
Beleid gebiedsontzeggingen 
Heemstede 2021

Op 20 april 2021 heeft de burgemeester het 
Beleid gebiedsontzeggingen Heemstede 2021
(publicatienummer 2020-131724) vastgesteld. 
Dit beleid treedt op 6 mei 2021 in werking. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer. 

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
•	 Glipperdreef,	ter	hoogte	van	halte	

Glipperdreef: een blauwe damesfiets, merk 
Raleigh

•	 an	den	 ijndekade,	ter	hoogte	van	nr 	1 	
een blauwe herenfiets, merkloos, een roze 
damesfiets, merk Vogel

•	 an	den	 ijndekade,	ter	hoogte	van	nr 	
91: een zwarte damesfiets, merk Trial, een 
zwarte damesfiets, merkloos

•	 Heemsteedse	 reef,	ter	hoogte	van	nr 	2 	
een rode damesfiets, merk RIH

•	 Wipperplein,	ter	hoogte	van	nr 	10 	een	
zwarte damesfiets, merk Gazelle

•	 Cru uiusweg,	ter	hoogte	van	nr 	1 	een	
zwarte damesfiets, merk Max Diego, een 
blauwe damesfiets, merk Satic

•	 Richard	Holplein,	ter	hoogte	van	halte	
Julianaplein: een witte herenfiets, merk 
Jan Janssen, een blauwe damesfiets, merk 
Gazelle

•	 e	Winkelhof,	ter	hoogte	van	nr 	30 	een	
grijze herenfiets, merk Batavus

•	 e	Winkelhof,	ter	hoogte	van	de	Spar 	een	
mint kleurige damesfiets, merk Gazelle, een 
zwarte damesfiets, merk Batavus

•	 Handellaan,	ter	hoogte	van	nr 	2 	een	
zwarte damesfiets, merk Sparta, een zwarte 
damesfiets, merk Pointer

•	 verijssellaan,	ter	hoogte	van	 at	 lauwvink 	
een zwarte damesfiets, merk Limit

•	 verijssellaan,	ter	hoogte	van	 at	Groenling 	
een zwart/grijze damesfiets, merk Konbike, 
een blauwe damesfiets, merk Gazelle, 
een zwarte damesfiets, merkloos, een 
zwarte damesfiets, merk Limit, een grijze 
damesfiets, merk Gazelle

•	 rieslandlaan,	ter	hoogte	van	 at	Roodmus 	
een blauwe damesfiets, merk Gazelle

•	 rieslandlaan,	ter	hoogte	van	nr 	34 	een	

zwart/grijze herenfiets, merk Douglas
•	 Zeelandlaan,	ter	hoogte	van	 at	 lauwmees 	

een blauwe damesfiets, merk Cumberland, 
een zwarte damesfiets, merk Sparta, een 
blauwe herenfiets, merk Gazelle

•	 M 	 aumontlaan,	ter	hoogte	van	nr 	 2 	een	
witte damesfiets, merk Hollandia

•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	nr 	66 	
een oranje damesfiets, merk Sparta, een 
zwarte damesfiets, merk Popal, een bruine 
damesfiets, merk Sparta

•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	nr 	 	een	
blauwe damesfiets, merk Vogue, een zwarte 
herenfiets, merk Cycle

•	 osterlaan,	ter	hoogte	van	nr 	2 	een	
zwarte damesfiets, merk Gazelle, een 
zwarte kinderfiets, merk Corvino, een 
zwarte herenfiets, merk Romet, een zwarte 
damesfiets, merk Highlander

•	 Koediefslaan,	ter	hoogte	van	nr 	1 	een	
zwarte damesfiets, merk Vogue

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met woensdag 19 mei 2021 de gelegenheid 
hun fiets van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cru uiusweg	4 	te	Heemstede

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

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 11, 12 en 17 mei 2021. Door 
de coronamaatregelen zijn deze openbare 
vergaderingen vanaf 20.00 uur alleen digitaal 
te volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij virtueel 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
11 mei 2021
•	 pening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 ntwerp	Jaarverslag	2020	 eiligheidsregio	

Kennemerland en ontwerp 
Programmabegroting 2022-2025 
Veiligheidsregio Kennemerland

•	 Wijziging	 erordening	materi le	en	
nanci le	gelijkstelling	onderwijs

•	 Zienswijze	ontwerpbegroting	2022	GR	
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
Zuid-Kennemerland en IJmond

•	 itwerking	regionale	
samenwerkingsverband Beschermd Wonen

•	 Aanpassen	verlichting	honkbalveld	RCH	
Pinguïns

•	 ntwikkeling	Sociaal	 omein	inclusief	
Paswerk

•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Vergaderingen 
raadscommissies mei

Agenda raadscommissie Middelen 
12 mei 2021
•	 pening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Kader	voor	de	ambtelijke	samenwerking	

Heemstede – Bloemendaal
•	 Regionale	 nergiestrategie	1 0	 oord

Holland Zuid
•	 Afvalsto enverordening	Heemstede	2021
•	 oorstel	voor	kapitaalvraag	AHC	Stedin
•	 oorstel	versteviging	MRA	samenwerking
•	 Generiek	zoekgebied	zon	op	parkeerplaats	

Sportpark Groenendaal
•	 nergietransitie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
17 mei 2021
•	 ngekomen	brieven
•	 aststellen	agenda
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 verzicht	bouwprojecten
•	 mgevingswet
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
rank	Wilschut,	via	telefoonnr	 023 	54 	56	3 	

of per e-mail: griffie@heemstede.nl.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt?
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Huizingalaan	24,	het	plaatsen	van	een	

fietsenoverkapping, wabonummer 825083, 
ontvangen 19 april 2021

•	 Jacob	de	Witstraat	21,	het	uitbreiden	van	
een woning op de begane grond en eerste 
verdieping, het vergroten van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
826258, ontvangen 20 april 2021

•	 Kerklaan	13,	pergola	aan	de	achterzijde	
bedekken en deels bedekken met glas, 
wabonummer 827245, ontvangen 

 21 april 2021
•	 Rhododendronplein	1,	het	uitbreiden	van	

het woonhuis, wabonummer 828526, 
ontvangen 23 april 2021

•	 Spoorplein	6,	het	vergroten	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 825502, ontvangen 

 19 april 2021

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 Winterlaan	3,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
701463, ontvangen 9 oktober 2020, 
reguliere procedure, deze aanvraag 
omgevingsvergunning is ingetrokken, 
besluit verzonden 29 april 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Crayenestersingel	20,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 814540, 
verzonden 26 april 2021

•	 Mastkade	25,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800352, verzonden 28 april 
2021

•	 Patrijzenlaan	15,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 728728, verzonden 

 30 april 2021
•	 Spoorplein	6,	het	vergroten	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 825502, verzonden 

 29 april 2021
•	 Zandvoorter	Allee	43,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan voor gebruik van een 
kamer voor Bed & Breakfast (tot 1 januari 
2024), wabonummer 782592, verzonden 

 26 april 2021
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Marga	Klompélaan	25,	het	plaatsen	van	

een scootersafe, wabonummer 824124, 
ontvangen 15 april 2021

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
•	 Jan	van	Gentlaan	11,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan ten behoeve van verhuur 
van de woning, wabonummer 824694, 
ontvangen 17 april 2021

•	 Marga	Klompélaan	25,	het	plaatsen	van	
een scootersafe, wabonummer 824124, 
ontvangen 15 april 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevingsvergunningen

Heemstede - Vrijdagmiddag 30 april 
ontstond een schoorsteenbrand in 
de Sumatrastraat. De bewoner was 
op het moment van de brand thuis. 
De brandweer was snel met groot 
materieel ter plaatse en wist de 
brand na een tijdje onder controle te 
krijgen. Nadat de brand onder 
controle was, hield de brandweer in 
het betreffende huis een koolmo-
noxidemeting. Ook werd door de 
brandweer het aangrenzende huis 
gecontroleerd op schade.
Er vielen geen gewonden. De 
bewoner kreeg met directe ingang 
een stookverbod en krijgt een 
schoorsteeninspectie. Door een 

schoorsteen jaarlijks te laten vegen, 
kunnen veel schoorsteenbranden 
voorkomen worden. De schoorsteen-
brand trok veel bekijks van de 
omwonenden.

Schoorsteenbrand op Sumatrastraat

Foto: Bart Jonker

Door Eric van Westerloo 
 
Op 12 mei mag de commissie 
Middelen van de gemeenteraad zich 
buigen over de toekomst van de 
regio in de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA). In een uitgekiend 
stuk worden alle voordelen en demo-
cratische zekerheden uitvoerig 
beschreven. Wat blijft is de indruk dat 
het zoveelste salamiproject van start 
gaat. Het is een beproefd concept om 
de geesten rijp te maken voor veran-
dering. Door vanaf 2017 steeds met 
deelberichtjes / besluiten te komen 

en daarvoor steun te vragen van 
lokale bestuurders, legt dit de basis 
voor verdere stappen. De besluiten 
hebben meestal niet veel om het lijf 
en worden zonder veel discussie 
aangenomen. Tot het moment daar is 
en er geen weg terug meer is. 
 
Wat is de MRA van plan? Zij wil 
komen tot afspraken en oplossing 
voor woningbouw, mobiliteit, milieu, 
cultuur, natuur, energietransitie, 
economie alsmede het toerisme en 
onderwijs. Dat ziet er op het oog 
veelbelovend uit. Wat gaat er echter 

Opinie: Metropool Regio 
Amsterdam, waar leidt dat toe? 

in de praktijk gebeuren? In de 
stukken staat dat de meeste voor-
stellen vanuit Amsterdam zullen 
komen. Amsterdam heeft de meeste 
belangen op alle gebieden van de 
MRA. Er nemen 32 gemeenten deel 
en twee provincies. Een overvloed 
aan kennis en bestuurskracht. Wat 
heeft Heemstede daar te zoeken? Wat 
heeft een Heemsteeds raadslid, 
wethouder of burgemeester voor 
invloed tussen de vele collega’s? Je 
wilt niet afgaan met een tegengeluid, 
dus zou er snel aansluiting gezocht 
kunnen worden bij de meerderheid. 
Het college kan zich verschuilen 
achter de regio Kennemerland-Zuid. 
 
Mooie vergezichten die ook zonder 
MRA-invulling kunnen krijgen. 

FOTOMOMENT

Lente in Heemstede
Heemstede - Een foto van de 
‘Malus red sentinel’. Nu dat het zo 
koud blijft, blijven de bloesem-
bomen langer in bloei staan en 
komt alles wat later uit. Zo 
kunnen we langer van al dit 
schoons genieten. Je verwondert 
je telkens weer als je de straat 
uitloopt hoe wonderlijk de 
kleuren verlopen in één boom, 
van paars naar wit, eigenlijk een 
sprookje, Heemstede is nu 
prachtig betoverd.

Heemstede heeft een wensenlijstje 
samengesteld. Heemstede wil het 
station als OV-knooppunt ontwik-
kelen. Een omlegging van de N201. 
Woningbouw voor starters, ouderen 
en in het middensegment. Bij het 
landschap wordt ingezet op een 
goed netwerk van wandel- en fiets-
routes. Dat kan prima in Zuid-Kenne-
merland geregeld worden. Alleen de 
N201 vraagt om bredere afstemming. 
De MRA heeft al aangegeven dat zij 
er flink wat ambtenaren bij wil 
hebben. Dat gaat miljoenen extra 
kosten die de deelnemers moeten 
opbrengen. Nu betaalt Heemstede al 
1,53 euro per inwoner. (€ 42.500) iets 
wat op jaar op jaar meer zal worden. 
Hoeveel leuke en vooral nuttige 
dingen kun je doen met dat geld? De 

hele structuurkerstboom is alvast 
opgetuigd van regiegroep, agenda-
commissie, drie platformen etc.. Er 
wordt beweerd dat iedere gemeente 
zijn zelfstandige beslissingsbevoegd-
heid zal behouden en dat het demo-
cratisch is geborgd door de deelname 
van raadsleden. Het is voortborduren 
op de stadsregio Amsterdam die 
tussen 2006 en 2016 actief was. Hoe 
blijven de kleine gemeenten overeind 
in dit geweld? Nergens staat te lezen 
dat als een deelnemer iets niet wil er 
een vetorecht bestaat. Kortom de 
Heemsteedse gemeenteraadsleden 
moeten zich nog eens goed achter de 
oren krabben of dit nu iets is dat voor 
Heemstede zinvol en nuttig is. Op 12 
mei kunt u de discussie online 
volgen. 




