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Tuur van den Hurk is vol
ambitie

Gemeentelijke kadernota:
geen positief financieel
perspectief

Icarus-meester Niek van
Lingen staat al 40 jaar voor
de klas

REGIO MEDIA GROEP

Hè, hè, nu eindelijk een zomers Heemstede!
Door Bart Jonker
Heemstede – Zo, wat moesten we lang wachten op mooi warm weer: eindelijk zomerse temperaturen. Afgelopen weekend was het dan zover, de zon was rijkelijk aanwezig in Heemstede. Van het ene uiterste naar het andere. Moest je vorige week nog een winter- of regenjas aan, nu konden die plaatsmaken voor de
zonnebrand. Vooral de temperaturen van zondag 30 mei spanden de kroon: in volle zon gingen deze richting de 24 graden!
Dat lieten de inwoners van Heemstede zich geen twee keer zeggen en kon eindelijk de zomerkleding met korte broeken en zomerjurkjes uit de kast getrokken
worden. Er reed menig cabrio en motor rond. Terrassen deden ook goede zaken. Bovendien was het druk met bootjes op het water én voetjes in het water.
Genieten dus, nu maar hopen dat het mooie weer voorlopig aanblijft.

ZONDAG OPEN
6 JUNI VAN 12.00 - 17.00 UUR

LAVENDEL
2,95

1.99
smakelijkvanschepijs

dagelijks verkrijgbaar bij de BosBar van

Landgoed Groenendaal
Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

GEEN KRANT? 0251-674433

Zomerse pret in Heemstede. Foto’s: Bart Jonker.

Gemeente Heemstede sluit zich aan bij
sociale coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’
Heemstede – De gemeente
Heemstede sluit zich aan bij het
landelijke actieprogramma ‘Eén
tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. Het college van B&W
heeft dit besloten. Doel is de trend
van eenzaamheid te doorbreken.
Daarbij trekken de gemeente en
verschillende lokale partners samen
op in een ‘sociale coalitie’ met organisaties als WIJ Heemstede, GGD,
bibliotheek, sportsupport en sportservice, Kennemerhart, Roads, Zorgbalans en de Klankbordgroep WMO.
Het aantal mensen dat zich eenzaam

voelt neemt toe, ook in Heemstede
en zeker in deze coronaperiode. In
Heemstede voelt ruim 35% van de
inwoners zich eenzaam volgens
onderzoek van de GGD. In de Herstelagenda naar aanleiding van één jaar
corona in Heemstede, die in april
werd vastgesteld, is de structurele
aanpak van eenzaamheid dan ook
één van de maatregelen. Eerder al
nam de raad de motie ‘Samen tegen
eenzaamheid’ aan. Als vervolg hierop
is er samen met lokale partners een
plan van aanpak gemaakt om eenzaamheid te doorbreken.

Wethouder Sjaak Struijf is verheugd
om te zien dat het thema eenzaamheid breed leeft in Heemstede. “Er
gebeurt al veel. Toch is dit een kans
om met elkaar de bewustwording te
vergroten. Waar voor sommigen het
bieden van activiteiten het gevoel
van eenzaamheid wegneemt, is het
voor een ander belangrijk om iets te
kunnen blijven bijdragen. Ergens bij
horen, bijvoorbeeld een sportclub of
zangkoor, of iemand die je wil helpen
als je een keer omhoog zit.
Kijk wat jij kunt doen op:
www.eentegeneenzaamheid.nl.

Tel. 023-7853748 - Heemstede
info@btu-airconditioning.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER
-Omgeving Lanckhorstlaan/Bronsteeweg, 300 kranten
-Omgeving Herenweg/ Broeder Josephlaan, 225 kranten

65-plussers ook
van harte welkom!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL
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Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
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KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

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

Binnenweg 67 Bennebroek
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Zondag 6 juni om 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain.
Donderdag 10 juni om 9u. uur
Eucharistieviering. Voorganger
Pastor R. Verhaegh.

Maximaal 75 personen per viering
toegestaan. Reserveren verplicht:
hbavo.aanmelden-vieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504. Alle vieringen zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl.
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Woensdagmorgen 2 juni, 10u,
viering Hart voor Ouderen,
pastor Rob Verhaegh.
Saturday 5th June, 5 P.M.,
Mass in English,
Father Tristán Peréz.
Zondagmorgen, 6 juni, 10u,
eucharistieviering,
pater Tristán Peréz.
Zondagavond 6 juni, 18.45u.
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus,
orgel.
Per viering zijn maximaal 70 kerkgangers toegestaan. Voor elke

Heemstede – Op 31 mei plaatste de
buitendienst van de gemeente
Heemstede in aanwezigheid van
wethouder Annelies van der Have,
een spelregelbord bij de Bronsteevijver. Dit was één van de afspraken
die voortkwamen uit een breed
uitgezette enquête die gehouden
werd onder omwonenden. Ook bij de
ingang van de Bronsteevaart –
Spaarne werd een bord geplaatst om
schippers attent te maken op de
doodlopende vaart en het ankerverbod in de Bronsteevijver. De
borden moeten bijdragen aan een
veilige, leefbare en plezierige recreatieplek. De gemeente monitort –
graag in samenwerking met de
buurtbewoners- komende zomer de
situatie.
Inwoners worden opgeroepen om
gezamenlijke verantwoordelijkheid
te nemen ten aanzien van het
naleven van de ‘spelregels’. Hou reke-

ning met elkaar, voorkom geluidsoverlast, zorg dat de plek schoon
blijft en spring niet van de brug. De

Door Harry Opheikens

Uit de loting van juiste oplossingen is
Tjitske Engelberts de uiteindelijke
gelukkige winnares geworden. Zij
mag de goedgevulde AH-boodschappentas 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
kruiswoordpuzzel in de krant.

PKN HEEMSTEDE

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 6 juni,10u.
Ds. P. Terpstra.
Maximaal 30 personen per dienst
toegestaan. Verplicht uw belangstelling aanmelden via www.kerkpleinheemstede.nl/kerkdienstaanmelding. De diensten zijn online te

TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 6 juni: mw. ds. Gerda van ’t
Kruis (Alphen a/d Rijn), dienst van
Schrift en Tafel.
Zondag 13 juni: dr. Jan van Butselaar. Alle vieringen kunnen online
worden gevolgd via www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel. Vanaf juni
kunnen meerdere per-sonen bij de
vieringen aanwezig zijn. U moet
zich hier wel vooraf voor opgeven:
bennebroek.trefpunt@quicknet.nl.
www.pkntrefpunt.nl.

overgrote meerderheid van de
respondenten was het eens met het
plaatsen van een ‘spelregelbord’ om

mensen bewust te maken van de
regels die gelden bij de Bronsteevijver.

ONBEKEND HEEMSTEDE

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.

Heemstede - Deze week mag de
Heemsteder weer een winnaar van
de kruiswoordpuzzel blij maken. De
juiste oplossing was: ‘Hoge bomen
maken lange planken’.

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 6 juni 19u. In His
Presence. Worship: Johan Bronsveld
en Nicoline Beeftink.
Vrije toegang (wel RIVM regels).
www.rafael-nehemia.nl

Wethouder Annelies van der Have (eerste van rechts) toont spelregelbord met buitendienst gemeente.
Foto: aangeleverd door gemeente Heemstede.

Kerklaan toen en nu (17)

Nieuwe winnaar
kruiswoordpuzzel

PETRAKERK

volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

Gemeente plaatst ‘spelregelbord’ bij Bronsteevijver

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

viering is vooraf reserveren
verplicht: info@olvh.nl of telefonisch 023-5286608 tijdens
kantooruren.
www.parochiesklaverblad.nl

Alweer de 375ste aflevering van Onbekend
Heemstede. Volgens de kadasterdata zou Kerklaan
53 in 1933 gebouwd zijn, maar advertenties uit het
Haarlems Dagblad van 1913 vertellen dat de familie Bronkhorst er woont.
Dhr. J.A. Bronkhorst drijft handel met o.a. winterwortelen en zandaardappelen, maar ook biedt hij bouwgrond aan voor de bouw van kleine villa’s
nabij de Koedieftol.
In het Haarlems Dagblad van 10 februari 1923 staat Kerklaan 53 te koop.
In die advertentie staat dat het pand in 1922 is gerestaureerd.
Begin jaren 20 woonde de familie J.J. Uitendaal op Kerklaan 53, bekend van
restaurant Groenendaal. Vanuit Kerklaan 53 traden de dochters in het huwelijk: 1928 ondertrouw Adrianus C. Kompier en Catherina P. Uitendaal; 1931
Nel Uitendaal en Dirk Kompier verloofd; 1935 huwelijk Petronella C.G. Uitendaal en Johannes Th. Kompier en in 1937 de ondertrouw van Joseph Uitendaal en Margaretha M. Koomen.
In de Eerste Heemsteedsche Courant van 8 juni 1934 biedt Uitendaal een
groot pakhuis (Camplaan 2) te huur aan.
J.J. Uitendaal sr. overleed in 1941. Volgens de raadsnotulen van 31 december 1940 werd zoon J.J. Uitendaal voorgedragen als lid van de commissie
van toezicht op het lager onderwijs. Ook kreeg hij de pacht over Groenendaal.
Tot eind jaren 40 woonden op Kerklaan 53 nog weduwe P.A.C. UitendaalVan Dijk en onderwijzeres Mej. E.M. Uitendaal.
In de ‘Haarlemsche Courant’ het overlijdensbericht van W.J.I. Thijssen op 22
september 1950 (Kerklaan 53). Nadien woonden er twee weduwes (wel

familie): L.H.A. van Houten-Thijssen. En L.P. Thijssen-Zwysen .Na de jaren 60
wonen er verschillende bewoners.
Huidige bewoner Paul Weijers van ‘Bouwen met Passie’ woont er ca. 18 jaar.
Toen had hij zijn hoveniersbedrijf (Droomtuinen.nl). Nu ruim vijf jaar runt
Paul ‘P&M Meet en weet’ samen met Marjolein van der Wim Makelaardij.
Het huis is ooit een vrijstaand huis geweest en was het opzichtershuis van
de hierachter gelegen bollenvelden.
De toen-foto is uit de jaren 70 uit de verzameling van Johan van Schie, de
nu-foto is van 30 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 opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).
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Nuchtere Tuur van den Hurk is vol
ambitie om alles uit zijn sport te halen
Door Eric van Westerloo
Heemstede - In de vorige editie van
de Heemsteder stond Tuur (10 jaar)
op de voorpagina met een foto in het
AZ-stadion. Tijd om Tuur en het
hoofd opleidingen bij HBC Peter van
der Waart eens aan de tand te voelen
hoe hij bij profclub AZ terecht is
gekomen. Zijn club het Heemsteedse
HBC werkt nauw samen met AZ.
Liever spits
De professionele AZ-organisatie is
altijd opzoek naar talent en door de
hechte samenwerking komen ook
HBC-spelers in beeld. Tuur is een van
de gelukkigen die door zijn opvallende spel en inzicht naar AZ is
gehaald. Hij speelde in de jeugd van
HBC altijd al in een leeftijdsgroep
hoger ook daarin viel hij op. Als spitsspeler hielp hij zijn team(s) aan
menig doelpunt. Bijna tweebenig
leidt iedere kans tot een doelpoging.
”Ik kan ook goed keepen” maar blijf
toch liever spits”, zegt Tuur.
Volgens Peter van der Waart, is Tuur
echt een talent dat bijvoorbeeld
wekelijks oefent om een goede
omhaal onder de knie te krijgen.
Peter is trots op Tuur die het toch
maar heeft geflikt. Hij werd vorig
seizoen al uitgenodigd voor een
toernooi bij AZ. Ook dit seizoen
mocht hij meespelen tijdens een
toernooi. Hij gaf zijn visitekaartje af
waarop AZ hem definitief inlijfde bij
de club uit Alkmaar. Hij gaat spelen
in een team onder 11 jaar en gaat de
heuse competitie aan met gerenommeerde teams uit de profcompetitie.
Tegenstanders als Feyenoord,
Groningen en Ajax zijn niet mis.

Drukke toekomst
Tuur is nuchter en beseft op zijn
jonge leeftijd al dat de weg naar de
top lang en vol tegenslagen zit. In
zijn lichting zitten 21 jongens die ook
allemaal bij amateurclubs zijn opgepikt. De concurrentie is ook op die
leeftijd al aanwezig, al is AZ een club
waar het plezier en het ontwikkelen
van de sterke punten van een speler
voorop staan. Tuur van den Hurk, en
zijn sportieve ouders, gaan een
drukke toekomst tegemoet. Driemaal
per week brengen en halen naar de
trainingen in Wijdewormer (bij Alkmaar). Uitwedstrijden liggen niet
naast de deur, dus een vrije zaterdag
schiet er snel bij in.

Op de middelbare schoolleeftijd
gaan de AZ-spelertjes iedere dag
naar het trainingscomplex en
bezoeken een school in de omgeving. Dan is het rond 07.30 uur vertrekken met een AZ-busje naar
Wijdewormer om rond 20.00 uur
weer thuis te zijn. Dat is best zwaar
als je 13 jaar bent, school, voetballen,
studeren, voetballen is dan een volledige dagbesteding. Juist in de puberleeftijd gaan kinderen flink groeien
waardoor hun motoriek alle kanten
uit kan gaan. Ook mentaal vraagt het
dan veel van een puber om te blijven
streven naar het doel aan de horizon.
Wie weet zien we Tuur van den Hurk
terug in het Oranje van rond 2030.

Sportschool FM Healthclub feestelijk heropend. Foto: Eric van Westerloo.

Vooral door de leden en teamleden is
FM HealthClub goed door de crisis gekomen
Door Eric van Westerloo

Tuur van den Hurk. Foto: Eric van Westerloo.

Fit4lady mag weer open: samen trainen
geeft zoveel energie met elkaar
Heemstede - Nu de tweede stap is
gezet in het heropenen van Nederland, kunnen de sportscholen eindelijk weer de deuren openzetten voor
hun leden en nieuwe leden.
Tijdens de lockdown werden er
buitentrainingen gegeven en online
kon iedereen – vaak live – meetrainen via Facebook, Zoom en de
Fit4lady app. Fit4lady Heemstede
heeft er alles aan gedaan om de
dames fit en in goede conditie te
houden.

Gezonde leefstijl en veilig trainen
Fit4lady biedt een laagdrempelig
sportprogramma om vrouwen in 21
dagen fitter en krachtiger de zomer
in te laten gaan. Met een lifestyle
boekje met tips en recepten en in de
Fit4lady app kunnen leden hun
vorderingen bijhouden. In deze app
staan ook extra online thuistrainingen, buikspiertrainingen voor meer
resultaat.
Liselot: “Iedere vrouw kan hiermee
instappen, ongeacht fitheid, conditie,

leeftijd of gewicht. In een persoonlijk
gesprek vooraf gaan we kijken welke
doelen gehaald willen worden en
hoe we de vrouwen hierbij kunnen
ondersteunen. Wij werken alleen
volgens de protocollen van het RIVM
en branchevereniging NL Actief en
bieden een veilige sportomgeving
met uitstekende ventilatie”, aldus
Liselot.
Meer informatie op:
https://fit4lady.nl/clubs/heemstede/.

Nu is het tijd om met frisse moed van
start te gaan. “Niets is leuker dan
weer samen te kunnen trainen op
gepaste afstand!” Aan het woord is
Liselot van de Langerijt, franchiseneemster van Fit4lady Heemstede op
Raadhuisstraat 53-A.

Wat in de tussenliggende tijd verder
is uitgebouwd is de Personal Training
(PT) waar dan één op één wordt
lesgegeven. Alle medewerkers zijn
gedurende de afgelopen maanden
gewoon in dienst gebleven al
moesten zij zo nu en dan klusjes
aanpakken, maar dat deden ze graag.
De sportschool en de buitenruimte
zien er daardoor weer tiptop uit.
Om alle klanten te kunnen bedanken
voor hun trouw en support, organiseert FM HealthClub op 3 september
een grootse barbecue inclusief
drankjes. Helemaal gratis voor de
leden. Dit moet naast het overbrengen van de dank bijdragen aan
het grote familiegevoel dat sportschool FM HealthClub zo bijzonder
maakt. Leden die via de tennisballenactie een nieuw lid aanbrengen,
ontvangen op 3 september een
leuke attentie.
Tot slot zegt Wouter: “Wij hebben de
regel ingevoerd dat onze sporters
geen dankjewel mogen zeggen, dat
doen wij wel richting de sporters.”

Leer deze zomer hardlopen
Heemstede - Door de lockdown zijn
velen gaan hardlopen. Een typisch
gevolg van het coronavirus. Waarom
ze dit gingen doen? Voornaamste
redenen waren het thuiswerken en
het sluiten van de sportscholen en
sportclubs. En hardlopen is leuk en
erg laagdrempelig.

In beweging komen
Liselot vervolgt: “We zijn enorm blij
dat we weer samen mogen sporten.
Dat geeft onze leden energie en
kracht en ons als personal coach ook.
Het samenzijn verbindt. Dat gunnen
we iedere vrouw.
Fit4lady biedt een circuittraining aan
met een afwisselende kracht- en
cardiotraining. En dat kan prima in 30
minuten. Wij weten hoe druk vrouwen het hebben.”

Heemstede - Het mag weer, lekker
trainen in de sportschool is weer
mogelijk. De sluiting wegens de lockdown is opgeheven. FM HealthClub
heeft zich ondanks de zware tijd het
prima weten te doorstaan. Volgens
eigenaar Wouter Brans is dat vooral
te danken aan de hondstrouwe sporters. Hoor je hier en daar dat sportscholen tijdens de lockdown veel
klanten zijn verloren, zo niet bij FM
HealthClub. “Ik ben onze leden dan
ook zeer dankbaar dat zij ons trouw
zijn gebleven. Ondanks de nodige
beperkingen hebben wij zo goed en
zo kwaad als dat ging in de buitenlucht activiteiten aangeboden”, zegt
Wouter.Een compliment gaat ook
richting de directe buren en de
gemeente die waar mogelijk de
helpende hand toestaken of advies
gaven. Geen grootse opening, maar
een leuke actie om nieuwe leden
binnen te krijgen. Aan het pand
wordt een extra dakgoot bevestigd.
Er liggen 100 tennisballen klaar en
steeds als er een nieuw lid zich
aanmeldt gaat er een bal in de
dakgoot. Zo kan iedereen volgen hoe
de stand van zaken is. Er is ieder jaar
wel verloop en gelukkig is de aanwas
altijd groter dan dat er leden

vertrekken. Zij gaan er ook vanuit dat
leden die hun lidmaatschap om de
een of andere reden hebben stopgezet tijdens de pandemie weer snel
de draad oppakken.

Samen sporten, elkaar aanmoedigen en motiveren. Dat maakt sporten zo leuk en
voor iedere vrouw geschikt. Foto: Marjolein Moens.

Maar hoe doe je dat eigenlijk, hardlopen? Het is meer dan je gympen
aantrekken, sportkleding aan en een
rondje hollen. Als je het op deze
manier doet is de kans aanwezig dat
je snel een blessure oploopt. Hardlopen is een herhaling van dezelfde
beweging die vrij belastend is voor je
lichaam, met name voor de spieren

en pezen. Met de juiste looptechniek
kun je blessures voorkomen en loop
je makkelijker.
Op maandag 7 juni start de laatste
cursus Hardlopen voor Beginners
voor de zomer bij Lopers Company
by Enno. In 13 weken leer je de juiste
looptechniek en kun je na 13 weken
40 minuten aaneen hardlopen. Daarnaast leer je van alles over voeding,
blessures en andere hardloopzaken.
Alle info kun je krijgen in de hardloopspeciaalzaak van Lopers
Company by Enno op de Binnenweg
35 en is te vinden op hun site;
https://www.loperscompanyheemstede.nl/hardloop-trainingen/.
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Kassabonnenactie Centrum Heemstede.
Meer dan 100 prijzen, hoofdprijs een iPad!
Heemstede - Doe mee aan de Kassabonnenactie en maak kans op een van de mooie prijzen! Looptijd van
de actie is 28 mei tot 2 juli 2021. De hoofdprijs is een iPad, de tweede prijs € 250,00 waarde cheques te
besteden in de winkelstraat. Daarnaast zijn er meer dan 100 prijzen door winkeliers ter beschikking
gesteld, dus wekelijks tenminste 20 winnaars.
U kunt zo vaak meedoen als u wilt
Gebruik wedstrijdenveloppen voor uw kassabonnen die in alle zaken in het centrum verkrijgbaar zijn. Doe
minimaal 5 verschillende kassabonnen van minimaal 5 verschillende winkels met opgeteld een minimaal
bedrag van € 150,00 uit het centrum van Heemstede in de wedstrijdenvelop en deponeer deze in een van
de 5 inleveradressen.
Kassabonnen van alle winkels doen mee!
Het mogen kassabonnen zijn van alle winkels, horecabedrijven, kappers en andere zaken in het centrum
van Heemstede zijn. Kassabonnen en facturen uit de periode van 20 mei tot 2 juli 2021 zijn geldig. Kassabonnen van oudere datum zijn ongeldig. Tot het centrum van Heemstede rekenen we de Raadhuisstraat, de Binnenweg, Kerklaan 1, Haemstedelaan 2, Julianalaan 3, 4 en 6, Bronsteeweg 2 t/m 8, De Binnendoor en de kop van de Blekersvaartweg.
U kunt prijzen winnen die door de volgende winkels ter beschikking zijn gesteld! De twee hoofdprijzen zijn door de BIZ Heemstede centrum ter beschikking
gesteld. De andere 115 grote, kleine, lekkere, leerzame, mooie, handige, fijne prijzen of waardebonnen komen van:

• Albert Heijn
• Alexanderhoeve
• Allure Home
• B&B Print & Office
• Bakker van Maanen
• Bakkerij van Vessem
• Bakkerij Vooges
• Bakstr
• t Blomke
• Boekhandel Blokker
• Brasserie de Canette
• Broodje Bram
• By Daals
• Chateaubriand
• Chocolaterie Van Dam
• Cogolain Bis
• De Lord Mannenmode
• Dekamarkt

• Etos
• Felix Herenmode
• Fotostudio Memento
• Gall & Gall Heemstede
• Giullia & Co
• Golf & More
• Hairforce
• Handyman
• Heemels
• 1e Heemsteedse Vishandel
• Home made by Ree
• Ici Paris XL
• Jouw Taartshop
• Kaldi
• Kaptein
• Kinky Kappers
• Le Grand Cru
• Les Tissus Colbert

• Loperscompany by Enno
• Pasta Box
• Plantjes & Meer
• Primera de Pijp
• Reyngoud mode
• Riviera Maison
• Safe & Secure
• Snackbar Victoria
• Stoer & Chique
• Sushi to go
• TIEN Concepts
• Tummers Patisserie
• Van Uffelen
• Vincent van Dijk
• Vos Schoenreparatie
• Waardijk schoenen
• De Wereldwinkel

Wees loyaal, koop lokaal
Nieuwlokale
Loft Uitvaartinformatiehuys
in Bennebroek
‘De
winkelier geeft
kleur aan het centrum’
Bennebroek – Op de gevel van het
pand aan de Rijksstraatweg 20
(tegenover restaurant Zen) staat
sinds kort: ‘Loft – Afscheid in het
bijzonder’, en dat is direct één van de
e lokale
krijgt het door de opmars van online ketens
kernwaarden.
Loftwinkelier
Uitvaartbegeleisteeds zwaarder. Zeker nu door de coronamaatregelen winkeding maakt
afscheid
bijzonder
lendelkpubliek
vaker
thuisen
blijft. In deze tijd en in de tijd die komen
creëert een
dierbare
gaat,
is het herinnering
de moeite waard om de winkelier op de hoek te steunen.
voor ‘Lokaal
altijd. winkelen heeft een bredere uitwerking door de hele regio.’

D

‘Het winkelcentrum is het kloppend hart van
Met de verhuizing naar Bennebroek
elke stad en elk dorp. Stel je eens voor dat er
maakt
Loftis een
volgende
stap.
Na 5,5je
geen
winkel
om nieuwe
schoenen
te kopen,
jaar werd
hetkunt
tijdvoor
omvers
hetbrood,
kantoor
in
nergens
terecht
kapsalons
gesloten
blijvente
enverruilen
een drankjevoor
doen een
op het
Heemstede
terras niet meer kan.’ Aan het woord is markelocatie waar Loft verder kan groeien.
teer Sander van den Brink, als lid van het lokale
Eigenaresse Colinda
“Onsgecentrummanagement
van Veldman:
een middelgrote
uitgangspunt
was zichtbaar
en
meente
is hij verantwoordelijk
voor zijn
de promotie
van
hetdit
winkelcentrum.
Daarnaast
volgt hij
het
toen
pand op ons
pad kwam
viel

alles samen. Deze multifunctionele
ruimte biedt een fijne werkplek voor
het team en heeft een open uitstraling, waardoor men gemakkelijk
binnen kan lopen voor informatie of
een persoonlijk gesprek. En dat is
een bijzondere combinatie in deze
branche.
Loft heeft het eerste onafhankelijke
Uitvaartinformatiehuys in de regio:
een plek waar u geheel vrijblijvend
terecht kunt met al uw vragen met
betrekking tot het (naderende) overlijden en de uitvaart. Bijvoorbeeld:
Hoe leg ik mijn laatste wil vast, wat
zijn de mogelijkheden en kosten van
‘Een afwisselend winkelcentrum trekt aan’
een uitvaart en ben ik voldoende
verzekerd? Hoe bespreek ik deze
wensen met familie of hoe betrek je

aanbod in andere winkelcentra op de voet.

De juiste mix
In tijden waarin iedereen meer en meer online
bestelt, benadrukt hij het belang van een lokaal
fysiek aanbod. In combinatie met het aanbod
van grote ketens. ‘Daarmee is er voor elke
smaak en portemonnee een optie en spreekt
een centrum een brede doelgroep aan. Je kunt
voor een unieke outfit bij de lokale ondernemer

terecht, of bij een keten binnenstappen voor de
basics.’

Leven in de brouwerij
Hij geeft als voorbeeld: ‘Als 80% van de winkels
min of meer hetzelfde aanbiedt, ben je snel
klaar. Mensen willen echt een dagje uit zijn
en dan maakt het vaak niet eens of je kleding,
woonartikelen of accessoires verkoopt. Mensen komen zelden voor één winkel naar een
centrum toe. Wel voor een gevarieerd en uniek
winkelaanbod afgewisseld met gezellige winkelstraten, vriendelijke medewerkers en entertainment. Als klant heb je daar rechtstreeks invloed
op door het centrum - financieel - te steunen.’
In die samenwerking ziet hij een belangrijke
rol weggelegd voor de lokale ondernemer. ‘De
gevestigde namen geven wellicht bekendheid
aan een winkelcentrum, maar de lokale middenstand geeft kleur en zorgt voor leven in de
brouwerij.’

Sander van den Brink

Bredere stempel
Zonder een bruisend winkelcentrum wordt een
woonplaats een stuk minder aantrekkelijker,
maar er is in Van den Brinks ogen nog een ander
belangrijk bestaansrecht. ‘Lokaal winkelen heeft
een veel bredere uitwerking door de hele regio.
Lokale ondernemers bekostigen de evenementen, sponsoren de plaatselijke sportclubs, laten
hun reclame-uitingen in de buurt verzorgen
en drukken nog op veel meer manieren hun
stempel op de maatschappij. Kortom, lokaal
winkelen zet de hele woonplaats op de kaart.’

Steun juist nu

Het nieuwe Uitvaartinformatiehuys in Bennebroek.
Fotoproeft
aangeleverd
door
Die beleving
en ervaart
een Loft
klantUitvaartbegeleiding.
meestVan den Brink roept dan ook op om de loka-

kinderen bij de uitvaart? Bij al deze
vragen kunnen wij u informeren,
adviseren en begeleiden.
Onze dienstverlening gaat veel
verder dan alleen het verzorgen van
het afscheid. Zo heeft Loft een
bijzonder boekje ontwikkeld: het
‘Rustament’. Hierin kunt u uw wensen
m.b.t. de laatste levensfase en het
afscheid noteren en ontzorgt u uzelf
én uw nabestaanden. U kunt het
gratis en zonder verdere verplich-

Lokale winkeliers
ondernemen actie

al niet wanneer hij online winkelt. Hoewel
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klikken
alles online te
tingen‘Met
bijeen
onspaar
afhalen
ofisaanvragen.
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van uw huidige
uitvaartpolis(sen)
onderscheidend
aanbod
of de gezelligheid van
ons-kent-ons.’
Daarnaast
speelt service een
laten checken.
”
belangrijke rol. ‘Neem witgoed. Vaak is een
wasmachine online goedkoper, maar stopt de
Een officiële
openingAlsislokale
nu helaas
service
ook bij aflevering.
ondernenogkun
niet
mogelijk
i.v.m.zijn
dedoor
huidige
mer
je van
meerwaarde
langer
garantie
te bieden en problemen
sneller
RIVM-maatregelen.
Colinda:
“Weop te
lossen.’

hopen dit in het najaar alsnog te
kunnen doen. In welke vorm? Dat
laten wij tegen die tijd graag weten.
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meest creatieve kant.’

2121 AE Bennebroek
www.loftuitvaartbegeleiding.nl
Telefoon: 06 – 203 802 24.

Corona in
Heemstede week 21
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Goed nieuws volgt
zich nu in raptempo op. Eerder
dan verwacht worden de lockdownmaatregelen opnieuw
versoepeld. De cijfers geven
daartoe alle aanleiding. Het
reproductiegetal, dat aangeeft
hoeveel mensen besmet kunnen
worden door één persoon, ligt
nu op 0.85. Het aantal positief
bevonden inwoners kwam op30
mei landelijk uit op 2.785. Dit in
schil contrast met het getal dat
eerder nog net boven de 8.000
uitkwam. De eerder genomen
beslissing om de burger wat
meer vrijheid te gunnen heeft
gelukkig niet geleid tot een
toename van het aantal besmettingen. Ondanks alle goede
berichten sterven er nog altijd
mensen, dat zijn er gemiddeld 6
per dag. In Heemstede laten de
cijfers ook een mooie daling
zien. De afgelopen week werden
er 20 inwoners positief getest. Er
stierf niemand en ook werd er
niemand in het ziekenhuis opgenomen. De virusdeeltjes in het
rioolwater geven een goed
inzicht of en hoe het virus zich
beweegt. Het aantal deeltjes dat
tussen 17 en 23 mei werd
gemeten bedroeg 36,18 miljard
waar dat een periode eerder nog
bijna 87 miljard bedroeg. Op het
hoogtepunt van de pandemie
lag dit cijfer ruim boven de 300.
Sociaal belangrijk is dat de
middelbare scholen weer open
zijn, al doen niet alle scholen in
het land de deuren weer open.
Angst ligt er vooral bij de
docenten die nog niet allemaal
zijn gevaccineerd. Als alles
meezit kan een verdere versoepeling snel volgen met stap 4 en
5 van het stappenplan. Een optimistische Minister De Jonge
verwacht dat in september de
situatie van voor corona weer
het normaal kan worden. De
afgelopen week bereikte het
aantal ingeënte Nederlanders de
9 miljoen. Aan het einde van
deze week wordt de 10 miljoenste prik gezet. Tegenvaller
bij het vaccineren is de vertraging die het vaccin van Janssen
heeft opgelopen. In de Verenigde Staten werd in een fabriek
een partij afgekeurd, waardoor
onder andere Nederland langer
moet wachten voordat er weer
geleverd wordt.

Julie Koch leest voor
uit eigen boekenkast
Heemstede - Julie Koch start op
dinsdag 8 juni met het voorlezen van
het verhaal over actrice Else Mausch
(1885-1959) geschreven door Jaap
Harten. Op 22 juni staat een fragment uit ‘Kees de Jongen’’ van Theo
Thijssen op het programma. Ze leest
voor van 12– 13 uur op Plein1, Julianaplein 1 Heemstede. Geeft u zich
dan op met uw telefoonnummer en
e-mailadres. In de zaal op Plein1 is
een beperkt aantal plekken beschikbaar maar online kunt u altijd meedoen. Meedoen is gratis.
Aanmelden: info@wijheemstede.nl.
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Gemeentelijke kadernota: geen
positief financieel perspectief
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Hoewel de begroting
voor het jaar 2022 sluitend is, zijn de
jaren daarop minder zeker. Er
tekenen zich op dit moment tekorten
af oplopend tot boven het miljoen
per jaar. Het is niet de eerste keer dat
verschillende colleges negatieve
uitkomsten van de meerjarenbegroting moesten presenteren.

Burgemeester Nienhuis (links) veegt samen met Nel Kars (rechts) het zand weg dat de struikelstenen bedekt.
Foto’s: Eric van Westerloo.

Struikelstenen: stilstaan bij het leed dat
onze Joodse inwoners is aangedaan
Door Eric van Westerloo
Heemstede - In Europa liggen anno
2021 ongeveer 75.000 stenen die
ieder voor zich een naam dragen van
een slachtoffer van de Duitse vernietigingskampen. In Heemstede lagen
er voor kort twee, daar zijn er nu
twee bijgekomen. Op woensdag 26
mei onthulde burgemeester Nienhuis samen met de initiatiefneemster
mevrouw Nel Kars deze twee ‘struikelstenen’ die de namen dragen van
mevrouw Kars haar oma en tante Van
Straaten.
Het idee om struikelstenen op trottoirs in te graven komt van de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig. Hij was
het die in 1992 de eerste stenen
mocht ingraven op een trottoir in
Keulen. Daarna nam dit initiatief een
hoge vlucht. Op de steen is een
messing plaat bevestigd met de
inscriptie van de naam, geboortedatum, en datum van overlijden en
in welk concentratiekamp. Pas jaren
terug hoorde Nel van de struikelstenen. Zij wist dat haar grootmoeder in de jaren dertig een boekhandel dreef op de Binnenweg
nummer 91.
Aanvankelijk wil ze niet naar
Heemstede om het huidige pand te
bekijken. Samen met een goede
vriend zet ze toch de stap en loopt
binnen bij Home Made By Ree. Nel

De struikelstenen.

werd met open armen ontvangen
door de huidige eigenaar Jasper de
Zwart. Hij wist veel te vertellen over
de geschiedenis van het pand en hij
wist van de boekhandel in de jaren
30.
Op zijn advies bezocht Nel Kars
diezelfde dag nog het monument
voor de 162 Heemsteedse Joodse
slachtoffers, het Boek van de Namen,
op de Vrijheidsdreef. Op de gedenksteen zag zij de namen van haar oma
tante staan. Dit bracht haar op de
gedachte om haar vondst van het
bestaan van de struikelstenen in
praktijk te brengen. Zij nam contact
op met de gemeente en die
verleende alle medewerking. Ook
Jasper de Zwart had geen bezwaar
om voor de ingang van zijn pand
twee stenen te laten ingraven.

Zo geschiedde dus een week gelden.
Met twee bezems ontdeed Nel Kars
samen met burgemeester Nienhuis
de stenen van het zand dat de stenen
nog bedekte.
Nel Kars vertelde uitvoering over de
periode van bezetting en transport
naar de kampen. Haar oma en tante
keerden niet terug uit de vernietigingskampen, haar moeder overleefde de oorlogshandelingen. Zij
kon Nel daardoor vertellen over haar
oma en tante, die samen de boekhandel dreven en de woning boven
de winkel betrokken. Deze twee
struikelstenen zijn bedoeld als herinnering aan de twee Heemsteedse
dames. Als je er langs loopt sta je
toch, al zijn het maar seconden, even
stil bij het leed dat onze Joodse
medeburgers is overkomen.

Roxane van Iperen bij Boekhandel Blokker tijdens de Boekenweek
Heemstede- De Boekenweek zal dit
jaar plaats vinden van 29 mei tot en
met zondag 6 juni, ook in Heemstede. Het Boekenweekgeschenk van
Hanna Bervoets en het Boekenweekessay van Roxane van Iperen zijn, om
de drukte te spreiden, de gehele
maand juni bij Boekhandel Blokker
aan Binnenweg 138 in Heemstede
beschikbaar.
Op zaterdag 5 juni zal Roxane van
Iperen om 14.00 uur een bezoek
brengen aan boekhandel, Binnenweg 138 in Heemstede, voor een kort
interview en een signeersessie. Bij
mooi weer zal dat buiten plaatsvinden. Uiteraard staat veiligheid

voorop en wordt rekening gehouden
met de coronamaatregelen. Roxane
van Iperen schreef het essay bij het
thema Tweestrijd. In een onderzoek
confronteert zij de lezer met de
ultieme vraag: ‘Wat zou jij doen?’
Rwanda, januari 1994. Het is voor
Roméo Dallaire, generaal van de VN
Vredesmissie ter plaatse, glashelder
dat als de VN de komende 36 uur niet
ingrijpt, de animositeit tussen de
Hutu’s en de Tutsi’s zal ontaarden in
een ongekend bloedbad. Wanhopig probeert hij de rest
van de wereld hiervan te overtuigen,
maar die weigert verantwoordelijkheid te nemen. Roxane van Iperen

(1976) is auteur en jurist. In 2016
verscheen haar debuutroman
Schuim der aarde, waarmee ze de
Hebban Debuutprijs won. In 2018
volgde ‘t Hooge Nest. Daarvan
werden tot op heden meer dan
175.000 exemplaren verkocht, en het
werd bekroond met de Opzij Literatuurprijs 2019. Negen landen
verwierven de vertaalrechten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland, waar het boek ook de
bestsellerlijsten haalde.
Meer informatie en bestellen via
www.boekhandelblokker.nl of via
023-5282472.

Kerntakendiscussie
In de praktijk zijn er altijd talloze
meevallers die het beeld jaarlijks
doen kantelen. Het college doet de
raad ook nu suggesties aan de hand
waarmee de raadsleden verder aan
de slag kunnen. Het college stelt
onder andere voor om, net als in de
jaren 90, een kerntakendiscussie te
starten. De soep zal niet zo heet
gegeten worden als deze nu wordt
opgediend. Grote onzekere factor is
de uitkering van het Rijk via het
gemeentefonds. De grote
gemeenten willen meer geld, omdat
zij ook met de grootste (sociale)
problemen worden geconfronteerd.
Dit zal ten koste gaan van de kleinere
gemeenten. Zeker is dat allerminst
want de discussie over de hoogte en
de verdeling loopt permanent. Een
nieuw kabinet kan er ook een andere
draai aan geven.
OZB-belasting
Heemstede benut de maximale OZBbelasting niet en dat is een van de
grondslagen voor de uitkering van
het gemeentefonds. Om de maximale opbrengst uit de OZB te ontvangen, zou iedere vastgoedbezitter
per jaar ongeveer 15 euro duurder
uit zijn. Dit naast de jaarlijkse indexering. Zou het verwachten verlies
geheel door de OZB moeten worden
goedgemaakt, kost dat een vastgoedeigenaar +/- 75 euro per jaar
extra.

Andere kosten
Een andere aanname is de verwachte
hoge extra kosten i.v.m. corona. Het
Rijk vergoedt veel, maar mogelijk
niet alles. Nu de economie weer flink
op stoom is gekomen, kan ook dat
deficit wel eens meevallen. Het stuk
staat vol aannames en onzekerheden. Moeten alle investeringen,
zoals nu opgevoerd, wel gedaan
worden of kunnen ze worden uitgesteld? De energietransitie gaat de
gemeente ook flink wat kosten al
staat dat niet gespecificeerd. Ook
deze transitie kan in een aangepast
tempo worden aangepakt, zodat er
wat meer financiële ruimte ontstaat.
Steevast komt de personele bezetting weer in de stukken voor. Zo
moet er op verschillende afdelingen
medewerkers bij en zal ook de
externe inhuur het nodige geld gaan
kosten. Autonoom stijgt veel automatisch zo zijn daar de loonkosten,
inflatiecorrectie, duurdere materialen
of diensten. De bijdrage aan de
veiligheidsregio, samenwerking
binnen Kennemerland – Zuid en de
MRA werken kostenverhogend. Het
doet vreemd aan dat investeringen
in sportparken door het Rijk van BTW
zijn vrijgesteld. Heemstede moet de
BTW wel betalen, maar kan dat
nergens verrekenen. Zo worden
projecten in die sector wel erg duur.
Er komen nieuwe taken op de
gemeente af, zoals het totale inburgeringspakket voor vluchtelingen en
emigranten van buiten de EU. De
jeugdzorg is al overgedragen en nu
zien gemeenten dat er financiële
tekorten dreigen, al valt dat in
Heemstede nog mee. Met de vergrijzing en langer thuiswonen van
ouderen lopen de kosten van de
WMO op. De gemeenteraad zal zich
in juni buigen over het wegwerken
van de tekorten door keuzes te
maken. Bezuinigen of de inkomsten
verhogen ligt nu op haar bordje.

FOTOMOMENT
Lente in Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Kunstschilder Jacob van Ruisdael (1628/29-1681) is bekend
van het schilderij ‘Zicht op Haarlem’.
Hij hield veel van dreigende wolkenpartijen, maar ook van verstilling. Hij
was een meester in bruggetjes en landschappen schilderen.
Dit bruggetje met fluitenkruid op de voorgrond is een serene verstilling
die een mens nodig heeft om tot zichzelf te komen.
Van dit mooie stukje natuur, mogen de bewoners van de Hartekamp
genieten.

Monuta John Bres: met hart, handen en hoofd
“Zijn handen vliegen over de piano. Zijn lichaam beweegt mee met iedere aanslag.
De sfeer in de aula is ontroerend en warm
en de familie en vrienden zijn zichtbaar
gegrepen door het moment. Wat kan muziek bij een uitvaart toch krachtig zijn, besef ik mij weer.” Ik kijk en luister naar de
kleinzoon van amper 20 jaar. Hij speelt
virtuoos piano op de vleugel van het crematorium tijdens het afscheid van zijn
opa. Dat is op zich niet zo bijzonder, dat
gebeurt wel vaker. Maar wat dit zo bijzonder maakt, is dat de kleinzoon speciaal
voor het afscheid geoefend heeft op het
genre muziek waar zijn opa in de vroege
jaren ‘50 furore mee maakte in zijn eigen
band: jazz. Terwijl hij behendig speelt,
draait op de schermen in het crematorium een oud filmpje mee van opa. We
zien hem geanimeerd op zijn eigen pia-

no spelen, terwijl de livemuziek van zijn
kleinzoon door de ruimte klinkt. Wat een
magisch moment. Ik ben niet de enige die
door dit gebaar geraakt is. De verbinding
tussen opa en zijn kleinzoon is duidelijk
voelbaar onder de familie en vrienden.
Muziek speelt een steeds belangrijkere rol bij een persoonlijk afscheid, merk
ik. En terecht. Muziek biedt troost, haalt
herinneringen naar boven en zegt vaak
wat met woorden moeilijk uit te drukken
is. Ook zien we steeds vaker dat uitvaartmuziek een weerspiegeling is van wie
de overledene was en waar hij of zij van
hield. Dat kan helpen bij het afscheid.
Ik denk terug aan een ander bijzonder
moment: Het is alweer zo’n 2 jaar geleden, maar staat me bij als de dag van

gisteren. Een geliefd lid van een koor was
overleden. Tijdens het afscheid wilde de
pianist van het koor graag iets live op de
vleugel spelen. Dat hadden we dan ook zo
in het draaiboek opgenomen. Maar wat
we er niet bij hadden gezet, was dat dit
de aanzet was tot een flashmob-achtige
happening... Tijdens het pianospel viel er
om beurten een koorlid in, verspreid door
de hele aula. De zang begon timide, maar
al snel klonken er steeds meer sopranen,
alten, tenoren, bassen in prachtige harmonie. De muziek zwol aan, werd steeds
rijker en opzwepender. Totdat alle stemmen van het koor de aula vulden. Het koor
bracht iedereen in de zaal in vervoering
en ontroering. Kippenvel.
Na de laatste klanken van de piano klonk
eerst weifelend, maar al snel een uitbundig applaus. De weduwe was in tranen
van ontroering en dankbaarheid voor dit
moment. Ze gaf later aan dat haar man
dit geweldig had gevonden.
Natuurlijk zit niet iedereen in een koor
en speelt niet iedereen piano. Maar bedenk dat alle muziek dezelfde troost kan
bieden. Muziek kan je raken en de tekst
kan je om wat voor een reden dan ook
aanspreken en troost geven. Tijdens het
afscheid, maar zeker ook daarna. Dat is de
kracht van muziek.

John Bres is gepassioneerd
uitvaartondernemer en verzorgt,
samen met zijn collega Audrey
Peper, namens Monuta uitvaarten in
Haarlem, Heemstede en omstreken.
Wilt u meer informatie over ons en
over onze werkwijze?
Kijk dan eens op:
www.monutajohnbres.nl

Audrey Peper en John Bres
Monuta Uitvaartzorg in Haarlem e.o.

Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - GGD Kennemerland heeft in totaal inmiddels ruim
200.000 vaccinaties gezet. Afgelopen
week werden in de regio 28.360
vaccinaties gezet. Dat zijn er 69 meer
dan de week ervoor. Deze week zal
dat aantal nog verder toenemen en
worden er meer dan 30.000 slots
opengezet. In de periode van 7
januari t/m 26 mei zijn er 127.726
inwoners van GGD-regio Kennemerland gevaccineerd door een GGD
(23.225 per 100.000 inwoners). Van
de gevaccineerde inwoners zijn
69.609 (54%) deels gevaccineerd (1
prik) en 58.117 (46%) volledig gevaccineerd (2 prikken) door een GGD.
Aangezien er steeds meer vaccins
beschikbaar komen, gaat het vaccinatietempo nog verder omhoog.
Mensen uit 1974 en 1975 konden
daardoor sinds 28 mei online een
afspraak maken voor vaccinatie met
een mRNA-vaccin. Inplannen kan via
www.coronavaccinatie-afspraak.nl.
GGD Kennemerland heeft op dit
moment zes vaccinatielocaties. Inwoners 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).
Wekelijkse cijfers
Afgelopen week (20 t/m 26 mei)
waren er in Kennemerland 546
nieuwe besmettingen (99 per
100.000 inwoners). Dit zijn er 160

minder dan vorige week (-23%). In
die week (20 t/m 26 mei) zijn er 8.013
testen afgenomen door GGD Kennemerland. Dit zijn er 1.136 minder dan
vorige week (-14%). Inwoners uit de
regio Kennemerland kunnen zich
laten testen in Haarlem, Beverwijk en
bij P4 Lang Parkeren Schiphol. Een
mobiele testbus staat tenslotte in
wisselende gemeenten. Sinds vorige
week staat in Haarlem bij de Kathedrale Basiliek St. Bavo aan het Jos
Cuypersplein eenmobiele testlocatie
waar mensen ook zonder afspraak
terecht kunnen voor een test.
Rookstopadvies bij vaccinatielocatie Beverwijk
Vanaf woensdag 2 juni biedt GGD
Kennemerland op vaccinatielocatie
in Beverwijk gratis rookstopadvies
aan. Rokers die gevaccineerd zijn,
worden geïnformeerd over de mogelijkheden om te bellen met de stoplijn en de gratis hulp die er voor hen
beschikbaar is. Een eerdere pilot bij
de mobiele testlocatie toonde aan
dat mensen positief reageren op het
aanbod en graag gebruik maken van
de hulp.
Uit onderzoek blijkt dat een stopadvies rokers ondersteunt en stimuleert om een stoppoging te ondernemen. Corona is een goede aanleiding om het gesprek over roken aan
te gaan. Rokers hebben meer kans
om besmet te raken en er is steeds
meer bewijs dat mensen die
COVID-19 hebben en roken, een
grotere kans lopen op ernstige
complicaties en op overlijden.

INGEZONDEN COLUMN GGD
Bedankt
We zijn op weg naar de finish van de eerste etappe van de
bestrijding van het coronavirus. De komende zes weken
wordt een laatste spurt gemaakt om iedereen die dat wil te
voorzien van een eerste prik. Komende week worden er
maar liefst 42.000 vaccins per week gezet. Naast Pfizer
wordt ook geprikt met Moderna, Janssen en AstraZeneca.
Een goed moment om namens GGD Kennemerland
iedereen te bedanken voor de medewerking waardoor we
zover zijn gekomen als nu het geval is. Dank voor de
samenwerking bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek bijvoorbeeld.
Als het te druk was, hebben veel mensen zelf hun nauwe
contacten geïnformeerd en zijn de adviezen over hoe men
zich beter aan de maatregelen kan houden in zijn algemeenheid goed opgevolgd.
Bij het testen hebben we begrip ervaren voor het feit dat in
de 1e fase van de crisis nog niet voldoende labcapaciteit
beschikbaar was. Als test- en vaccinatielocaties door de
weersomstandigheden plotseling gesloten moesten
worden, werd dat zonder morren geaccepteerd.
Ook dank voor de degenen die kritisch zijn geweest en ons
Bert van de Velden. Foto: aangeleverd door GGD
bestookt hebben met vragen of een klacht hebben neergeKennemerland.
legd als zaken niet gingen zoals verwacht. Je hoopt natuurlijk dat iedereen opvolgt wat als beste wordt gezien, maar
tegengeluid heeft ons wakker gehouden en ons aangezet om te blijven werken aan het verbeteren van de
kwaliteit.
Dank ook voor de opofferingen die zijn gedaan door de groepen die onevenredig door het virus zijn getroffen. Van
jong tot oud, van ondernemers tot culturele instellingen en van sportscholen tot de detailhandel. Hoewel het nog
niet voor iedereen eenvoudig was om zich te houden aan de maatregelen, kan toch worden gesteld dat de medewerking top is geweest.
Het bewijs is geleverd, samen kom je verder. En dus bij die laatste spurt, toch nog even de basisregels in acht
nemen. Dan komen we als winnaar over de streep.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Bron: GGD Kennemerland
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Een wijnmomentje met… Stijn van de Weijer van Grapedistrict
Door Bart Jonker
Heemstede - In de rubriek ‘Een wijnmomentje met…’, heeft de Heemsteder mooie, ontspannen, persoonlijke en informele gesprekken met
Heemstedenaren onder het genot
van een goed glas wijn en wat
hapjes. Tijdens het gesprek wordt de
wijn gekeurd en beoordeeld. Deze
keer valt de eer te beurt met de eigenaar van wijnhandel Grapedistrict
Heemstede zelf: Stijn van de Weijer.
Grapedistrict viert zijn 15-jarig
bestaan. Stijn nam voor deze gelegenheid een prachtig Franse witte
Chardonnay Icare uit 2019 mee,
tevens verkrijgbaar bij Grapedistrict
op Binnenweg 200-A in Heemstede.
En wat is er mooier dan dat de eigenaar zelf iets over deze wijn kan
vertellen?
15 jaar geleden zat wijnwereld
anders in elkaar
Grapedistrict brengt kwaliteitswijnen
van de kleinere wijnboeren onder de
aandacht. Maar hoe is het allemaal
begonnen? Stijn: “Grapedistrict is 15
jaar geleden ontstaan en oorspronkelijk door drie personen opgericht,
waarvan er nu nog twee werkzaam
zijn, te weten Freek Padberg en Gijs
Groenevelt. In 2009/2010 heb ik me
bij de Grapedistrict aangesloten. Ik
ben nu eigenaar van de winkels in
Heemstede en Haarlem. De basis van
Grapedistrict ligt in Amsterdam, waar
we zes winkels hebben, twee winkels

in Utrecht en we hebben ook winkels
in Rotterdam en Den Haag. Toen
Grapedistrict 15 jaar geleden begon,
zat de wijnwereld anders in elkaar
dan nu. Je had destijds nog de traditionele wijnvakhandel en je had de
supermarkten. Ongeveer 95% van de
consumenten kocht de wijn bij de
supermarkten. De wijnvakhandel had
een wat gewichtiger imago. Bovendien waren de schappen van deze
winkels per land ingedeeld. De hele
wijnwereld was ook gericht op
landen, waarbij Frankrijk de hoofdmoot vormde, gevolgd door Italië,
Spanje, Duitsland, Zuid-Afrika, Chili,
etc.
Winkels op smaakconcept
Grapedistrict staat daarentegen
bekend om zijn laagdrempelige
concept en begon zich te richten op
de wijnconsumenten van eind dertig
en veertig. Jonge mensen die van
lekker eten en drinken houden. We
hadden een beetje verstand van wijn
en we vonden het leuk, leuker dan
wijn halen uit de supermarkt, De
drempel was te hoog om een wijnvakhandel binnen te stappen, omdat
je altijd het gevoel had dat je een
wijncursus gedaan moest hebben en
met een veel te dure fles naar buiten
liep. Grapedistrict heeft eigenlijk dat
concept omgedraaid naar heel lichte
toegankelijke winkels die niet op
land zijn ingericht, maar op een
smaakconcept. Dit houdt in dat we
witte en rode wijnen op drie verschil-

Chardonnay Icare uit Côtes de Thongue in Frankrijk.

Stijn van de Weijer. Foto’s: Bart Jonker.

lende smaakcategorieën hebben
ingedeeld. Iedere smaakcategorie
bevat landen uit de hele wereld. We
kozen ook voor een enkele wijn uit
een specifiek wijngebied.
Neem de Sancerre, soms staan er drie
verschillende Sancerre wijnen in een
winkel. Wij vroegen ons af waarom je
drie Sancerre wijnen in huis moet hebben. Bij ons kiezen we daarom
bewust voor een goede Sancerre,
dus een wijn uit een specifiek wijngebied, die in onze beleving de beste
prijs/kwaliteit biedt. Daarnaast werkt
Grapedistict niet met grote wijncoöperaties, maar met juist de kleinere
onafhankelijke wijnboeren. We
kiezen er wel voor niet het gehele
assortiment bij ze af te nemen. We
zien ook de trend dat jongere wijnmakers juist kiezen voor de druivensoorten die specifiek uit hun eigen
regio komen in tegenstelling tot de
druivensoorten die je overal ter
wereld kunt planten, zoals Sauvignon
Blanc en Cabernet Sauvignon. Juist
die kleinere regionale druivensoorten maken het zo leuk om een
bepaalde wijn uit een regio te halen.
Het zijn de echte pareltjes. We
proeven ook elke wijnjaargang van
de huizen opnieuw. In dit alles
onderscheidt Grapedistrict zich ten
opzichte van andere wijnhandels. Zo

zijn Freek en Gijs ooit begonnen met
een enkele winkel in de Pijp van
Amsterdam.

bij aankoop vanaf 12 flessen een
kurkentrekker ter waarde van 24,95
euro cadeau.

Wijn is een bindmiddel
Voor mij persoonlijk is wijn echt een
bindmiddel. Zoals wij nu zitten in het
gesprek, onder het genot van een
goed glas wijn, kom je vanzelf op een
aangename en ongedwongen
manier in andere gesprekken. Mijn
opa investeerde al in wijn. Ik mocht
als jongetje weleens mee met hem
de kelder in om de bewaarwijnen te
zien. Ik heb een tijdje voor een horlogefirma in Zwitserland gewerkt en
raakte daar echt met wijn in aanraking, door een collega die me veel
liet proeven. Vanuit Zwitserland zat je
ook snel in de Bourgogne. Daar ging
ik af en toe op wijnweekend heen
om te proeven. Zo liep ik Grapedistrict eens binnen. Ik dacht: “Wat een
leuke winkel” en zo ben ik uiteindelijk
in het wijnvak beland.”

En dan de wijn zelf…
Stijn: “Deze Chardonnay Icare uit
Côtes de Thongue in Frankrijk is
eigenlijk mijn persoonlijke favoriet
en heb ik altijd thuis. Alexander Krossa van dit wijnhuis is echt een fenomeen in de Languedoc. Hij dankt zijn
faam aan een goede dosis talent,
maar ook het feit dat hij aan klassieke
Franse wijnen een moderne touch
kan geven. Ik vind deze wijn altijd
lekker. Ook mijn vrouw vindt deze
Chardonnay het einde. Deze Chardonnay heeft een romige afdronk en
een beetje houtlaging gehad, maar
niet te overdreven. Juist dat romige
en dat zachte geeft deze wijn een fris
karakter. Voor zowel bij het eten als
bij het borrelen of als aperitief is die
heerlijk. Een multifunctionele wijn
die bij een keur aan gerechten
ingezet kan worden. Zoals bij vis- en
schaaldiergerechten, maar het is ook
een topper bij een kippetje uit de
oven of kalfsvlees, zoals de vitello
tonnato (zie het recept hieronder).

Grapedistrict viert 15-jarig bestaan
“We laten ons 15-jarig jubileum
natuurlijk niet zonder feestelijkheden
voorbijgaan. Iedereen die tot 6 juni
een aankoop doet kan kans maken
op een wijnreis. Daarnaast hebben
we met zes verschillende wijnboeren
een speciale Anniversary cuvée
gemaakt. En last but not least krijg je

Meer informatie op:
www.grapedistrict.nl/.

ACHTER HET FORNUIS
Vitello tonnato
Een Italiaanse klassieker deze vitello tonnato. En tevens redelijk makkelijk te bereiden. Heerlijk: het fijne kalfsvlees met de
tonijnmayonaise is een aangename lentelunch. Lekker met
een glas frisse witte wijn erbij.
Oorspronkelijk zou dit gerecht uit de Piëmontese stad Cuneo
vandaan komen, maar ook andere Italiaanse regio’s claimen
de oorsprong ervan.
Wij plaatsten een kalfsrollade in de heteluchtoven met roomboter voor dit gerecht.
Benodigdheden (2 à 3 personen):
• 1 ongekruide kalfsrollade, a 5 gram
• wat verse kruiden als salie en marjoraan
• gram roomboter
•
eetlepels ma onaise
• een eetlepel kappertjes
• ansjovis lets

achter het fornuis

• ap van een verse itroen
• een eetlepel room
• 1 blikje tonijn
• Evt 1 eetlepel olijfolie, hoeft niet
• eezout en versgemalen peper
• u ola en kleine tomaatjes

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat in een ovenschaal de roomboter smelten. Verwijder
de touwtjes die de rollade bij elkaar houden. Vul het middengedeelte met verse salie en marjoraan. Bestrooi de buitenzijden van de rollade met zout en peper. Leg de rollade in de schaal met
roomboter. Grill de kalfsrollade 20 minuten voor rosé en 30 minuten voor iets gaarder. Niet
langer, anders wordt deze te droog; de rollade moet sappig blijven.
Verwijder na garing de kruiden en snijd de rollade in
dunne plakken. Garneer de borden met rucola en de
tomaatjes en leg daarboven over het gehele bord de
plakjes rollade.
Meng in de keukenmachine de mayonaise, het
citroensap, de room, een eetlepel kappertjes, de
ansjovis en wat gemalen peper in de blender.
Evt. wat olijfolie toevoegen als de saus te dik is.
Verdeel de tonnato-saus over de plakjes rollade.
Serveer hierbij een warme ciabatta.
Wijnsuggestie:
Bij deze vitello tonnato dronken wij de Chardonnay
Icare uit Côtes de Thongue in Frankrijk.
Buon appetito!

Foto: Bart Jonker.
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WABO viert 75-jarig bestaan
Heemstede - Scouting WABO
bestaat dit jaar 75 jaar en daarvoor
stond vorig weekend een kamp
gepland met de hele groep. Helaas
kon dat niet doorgaan, dus is er een
leuke groepsactiviteit gehouden
binnen de mogelijkheden van dat
moment. De jeugdleden mochten op
locatie komen en kregen een blokje
hout en een mes. Ze moesten eigenhandig van dat blokje een lepel
maken. Ook was er voor een lekkere
kampvuursnack gezorgd voor boven
het kampvuur. Alle meiden hebben
begin dit jaar een jubileum t-shirt
gekregen en mochten die nu zelf
bedrukken met een groepsdagstempel.
De volwassen leden en vrijwilligers
hadden allemaal een pakketje thuis
gekregen. Zo konden zij de lepel
thuis maken en een marshmallow
boven een minivuurtje, in de vorm

Niek en zijn vrouw Sylvia genieten zichtbaar van het feestje. Foto’s: Bart Jonker.

van een waxinelichtje, roosteren. De
gehele dag was voor hen online te
volgen, zodat iedereen toch nog een
beetje met z’n allen samen was voor
de groepsdag.
Scouting WABO is opgericht na de
tweede wereldoorlog, in 1946. Veel
was er verwoest en de naam WABO
werd gekozen vanuit de letters: Wij
Allen Bouwen Op. Het voormalig
secretariaatsgebouw van de Flora in
het wandelbos Groenendaal is sinds
1953 het clubgebouw van de WABO.
De vereniging is een van de nog
weinige meisjesgroepen in Nederland, en bestaat uit 5
leeftijdsgroepen.
Ben je nieuwgierig geworden naar
Scouting WABO? Kom gratis kijken.
Kijk voor meer informatie op: www.
waboscouting.nl, www.facebook.
com/ScoutingWABO of neem contact
op via info@waboscouting.nl.

Icarus-meester Niek van Lingen
staat al 40 jaar voor de klas
Door Bart Jonker
Heemstede – Een speciale en onverwachte verrassing voor meester Niek
van Lingen van basisschool de Icarus,
die iedereen op school tot op het
moment suprême goed geheim wist
te houden. Ook zijn echtgenote
Sylvia zat in het ‘complot’. Niek van
Lingen werkte namelijk afgelopen
woensdag 26 mei precies 40 jaar in
het onderwijs en dat vond de school
wel een feestje waard. Niek van
Lingen is leerkracht voor groep 8 van

de Icarus. Tijdens de repetitie van de
schoolmusical in de gymzaal werd hij
door zijn collega’s en leerlingen overvallen met de verrassing. In een
ander lokaal stonden al feestelijk
versierde stoelen klaar voor hem en
zijn vrouw. Daar werd hij enthousiast
toegezongen en geëerd. Niek en zijn
vrouw genoten zichtbaar.
Echte onderwijsfamilie
Begonnen op andere scholen, werkt
Niek nu al ruim 25 jaar op basisschool de Icarus. Zijn echtgenote

Ook het ‘hobbelpaard’ werd van stal gehaald om de feestelijkheden te omlijsten.

Sylvia, ook werkzaam in het kleuteronderwijs, vertelt: “Hij is altijd leerkracht geweest van groep 8. In zijn
beginjaren heeft hij ook in groep 3
en 4 gewerkt. Hij heeft ook zijn drie
oudste kinderen in de klas gehad. We
hebben drie dochters en een zoon,
waaronder een tweeling. Onze
oudste dochter is ook in het onderwijs werkzaam, dus we zijn een echte
onderwijsfamilie.”
Wat maakt Niek nu zo bijzonder als
leerkracht? Sylvia: “Nou, hij is bijzonder dol op kinderen. Niek is vooral
vindingrijk, boordevol leuke ideeën,
creatief en dol op de natuur. Dat kun
je zien hier aan de tuin. Hij is streng,
maar rechtvaardig en consequent.
En dat werkt heel goed. Kinderen
denken aan het begin van het jaar
dat hij een beetje streng is, maar aan
het einde van het schooljaar zeggen
ze altijd dat ze zo’n leuk jaar met hem
hebben gehad.”

De scouts bereiden het kampvuur voor. Foto: aangeleverd door Scouting WABO.

Eigen cartoon en het paard
Zijn collega Karin Bauer vult aan: “Het
bijzondere van Niek is dat als je jarig
bent als kind geen sticker krijgt, maar
een eigen cartoon die hij zelf heeft
getekend. En je mag een ritje op het
‘hobbelpaard’ maken voor een
gulden, echt nog uit de oude tijd.
Ook dit paard is natuurlijk vandaag
van stal gehaald en werkt nog echt
op de ouderwetse gulden.” Niek en
de leerlingen hadden er in ieder
geval schik in op deze feestelijke dag!

Weer reguliere activiteiten bij WIJ Heemstede
Heemstede – WIJ Heemstede mag
weer reguliere activiteiteten organiseren. Ook kunt u weer in het Eethuis
komen eten. Vanaf 14 juni zullen de
activiteiten weer van start gaan, wel
met inachtneming van de algemene
coronaregels:
• er is een beperkt aantal bezoekers
per ruimte, daarom is vooraf opgeven voor alle activiteiten verplicht.
• Een mondkapje op in de openbare
ruimtes,
• 1,5 meter afstand en handen desinfecteren bij binnenkomst, desinfecterende handgel staat bij de ingang
van onze locaties.

• Als geen 1,5 meter afstand kan
worden gehouden, dan is ook het
mondkapje op.
• De ruimtes worden goed geventileerd.
Wijzigingen voor Eethuis de Luifel
Let op: WIJ gaat van vijf naar drie
maaltijden per week.
Omdat onze chef ook verplichtingen
elders heeft is sinds 31 mei van vijf
maaltijden in de week terugggaan
naar drie maaltijden in de week.
Sinds 31 mei kunnen wekelijks uw
maaltijden verzorgd worden op
maandag, woensdag en donderdag.
Verder kunt u vanaf heden alleen

reserveren bij de receptie van de
Luifel (023 – 548 38 28), uiterlijk voor
13:00 uur op dezelfde dag.
Een compleet 3 gangen menu blijft
€ 12,50 en de daghap (alleen hoofdmenu) € 7,90. U kunt het bedrag ook
per pin voldoen.
Als u liever nog thuis eet: het menu
kan ook tussen 17.00 en 18.15 uur
worden opgehaald bij de Luifel of bij
u thuisbezorgd als u in Heemstede
woont.
Een eventueel alternatief voor de
maaltijden op dinsdag en vrijdag
vindt u op de website:
www.wijheemstede.nl.

Opruimploeg voor het raadhuis i.k.v. NLdoet. Foto: aangeleverd.

NLdoet: een succesvol opgeruimd weekend
Heemstede - Zaterdag 29 mei zag je ze lopen, met zwerfafvalgrijper en
groene afvalzak, veelal in tweetallen: betrokken Heemstedenaren die gehoor
gaven aan de oproep om wat tijd te besteden aan een schoon en opgeruimd
Heemstede. Als dank werd een kop koffie of thee geschonken bij een restaurant tijdens een welverdiende pauze. Ook ontvingen de deelnemers veel
complimenten van passerende buren en was de opbrengst van verzameld
zwerfafval hoog.
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Ken uw tuin: de overblijvende
ossentong achter de Oude Kerk

KEN UW BOS

Door Bart Jonker
Heemstede – Een wandeling kan
dikwijls iets verrassend moois opleveren. In de tuin van de Oude Kerk
bijvoorbeeld. Aan de kant van de
Achterweg troffen we in vol ornaat
fraai bloeiende stinsenplanten met
blauwe stervormige bloemen aan.
Het gaat in dit geval om de overblijvende ossentong (Pentaglottis
sempervirens, ook wel Anchusa
sempervirens genoemd). De plant
stond vroeger wel als de groene
ossentong te boek. De ossentong
kan 30 tot 70 cm hoog worden en is
lid van de familie Boraginaceae, de
ruwbladigen. Dit voel je ook wel aan
de puntige, lancetvormige bladeren.
Niet alleen wij genoten van deze
fraaie compositie van Moeder
Natuur, ook kwamen er hordes bijen
op de nectar van deze bloemen af,
die af- en aanvlogen.
Stinsenplanten zijn van elders
Toch is de overblijvende ossentong
van oorsprong geen inheemse plant,
zoals voor stinsenplanten in het algemeen geldt. Stinsenplanten werden
van elders ingevoerd en werden als
exclusiviteit geplant op buiten-

Kast van een huis in Groenendaal
Bloeiende overblijvende ossentong (Pentaglottis sempervirens) achter de Oude
Kerk. Foto: Bart Jonker.

plaatsen, landgoederen, landerijen
en boerenhoeven. Vele stinsenplanten zijn verwilderd: kijk maar
eens bijvoorbeeld op buitenplaats
Leyduin.
Ook de overblijvende ossentong is
een vaste stinsenplant die als sierplant voor tuinen wordt gekweekt.
De leefgebieden van de plant zijn
oorspronkelijk Zuidwest Europa en
Turkije. In Nederland is in het wild de

ossentong vrij zeldzaam, hoewel
deze in een tuin aardig kan verwilderen en uitzaaien. De bloeitijd kan
tot september duren. De plant is
winterhard (zelfs tot -25 graden
Celsius) en verlangt humusrijke
grond. Eigenlijk is de overblijvende
ossentong een bosplant en voelt zich
daarom het meest thuis in een schaduwrijk gedeelte van uw tuin, nabij
bomen, heesters en struiken.

Veel vrijwilligers bij NLdoet op KIMT
Heemstede - Afgelopen zaterdag
werd er hard gewerkt op Kom In Mijn
Tuin (KIMT) door diverse vrijwilligers.
Het onkruid verdween als ‘sneeuw
voor de zon en met man en macht
werd er een hek gemaakt. Uiteraard
was er aan de inwendige mens
gedacht; er was heerlijke eigengebakken taart. NLdoet kon vorig jaar
niet doorgaan vanwege Corona. Dit
jaar werd er in de hele regio hard
gewerkt tijdens NLdoet, er waren
totaal 13 locaties waar geklust kon
worden. Voor sommige deelnemers
was dit een eerste en (hopelijk niet
de laatste) kennismaking met
vrijwilligerswerk.
Aan het einde van deze zonnige dag,
nadat het hek geplaatst was, ging
iedereen met een tevreden gevoel
naar huis. Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of
Facebook: Kom In Mijn Tuin.

Het is prettig wonen in Heemstede.
Dat vinden er blijkbaar meer, want de
huizen vliegen als warme broodjes
over de toonbank. Vogels van diverse
pluimage strijken in onze gemeente
neer.
In het Groenendaalse bos is het niet
anders. De 49 mezennestkasten die
door Adrie, Bert, Rogier en Kees en de
vrijwilligers van MEERgroen zijn opgehangen, worden heerlijk bewoond door allerlei vogelgezinnen. Ook
bewoond zijn de 20 nieuwe kasten die deze winter zijn opgehangen om
te helpen de eikenprocessierups te bestrijden. Dat gaat vast en zeker
gebeuren want een jonge koolmees bijvoorbeeld eet ruim vijftig rupsen
per dag! Er moeten soms wel 6 jonge mezen in een gezin grootgebracht
worden, dus dat zijn ruim 300 rupsen per nestkast per dag. Die arme
ouders blijven maar keeltjes vullen. Goed, het kroost vliegt na zo’n 20
dagen uit, maar het blijft een prestatie. Zesduizend rupsen per kast.
Voor een andere doelgroep hangen er al even prettige kasten aan de
voorname lanen in het bos. 51 maar liefst. Vleermuiskasten; bekleed met
een klein stukje gaas om de entree makkelijker te maken. Dan hebben ze
meteen bij binnenkomst houvast. En wat nu zo leuk is: ook deze kasten
zijn gewild. Op de zitplanken zijn uitwerpselen gevonden die wijzen op
gebruik.
Overigens moet ik erbij vermelden dat de vleermuis slaapt in boomholten. Niet in de vleermuiskasten. En als we al vonden dat de mezen zo
goed hielpen opruimen in het bos, dan moeten ze in vleermuizen hun
meerderen erkennen. De vleermuis eet per nacht een kwart van zijn
lichaamsgewicht. Dat zijn duizenden
insecten zoals motten, vliegkevers en
muggen.
Heerlijk, al dat leven in die kasten van
huizen in Groenendaal. De nieuwbouw staat ook al gepland: buizerdkasten en een nieuwe ooievaarspaal
bij de kinderboerderij. Prettig wonen
in Heemstede hoor.

Hard aan de slag op KIMT voor NLdoet. Foto: Monique Rusman.

Ludieke bermbordjes langs de Blekersvaartweg

Een van de bermbordjes. Foto: Jan Kroezen.

Door Ems Post

Heemstede - Langs de onlangs ingezaaide Blekersvaartweg zijn nu
ludieke bermbordjes met diverse
teksten geplaatst. De bermbordjes
zijn in een creatieve bui ontworpen
door Joost van de Kraats. Het is een
leuke manier om aan te geven dat de
bermen ingezaaid zijn voor de wilde
bijen, vlinders en andere insecten.
Op deze manier wil stichting Bijenvrienden duidelijk maken en vragen
of mensen niet hun hond er in uit
willen laten en dat het groenbeheer
niet per ongeluk de bermen maait.
Stichting Bijenvrienden heeft er
bewust voor gekozen om de
bestanden van de bermbordjes gratis
beschikbaar te stellen op hun
website, waar iedereen ze kan downloaden. Zie hiervoor:
https://bijenvrienden.nl/2021/05/03/
print-ze-ook-de-bermbordjes/.

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

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

advertorial

Snoeien doet groeien
Bomen produceren zuurstof, bieden
beschutting, geven schaduw en leveren
voedsel aan vogels, dieren en insecten.
Ze zijn van levensbelang en bovendien
prachtig om te zien.

we in Overveen nog veertien hectare bos
gedund. Het oorspronkelijke eiken- en
beukenbos stond vol met esdoorns. Die
moesten weg om het bos weer lucht te
geven.”

Boomverzorger Bram Versteeg groeide
op tussen het monumentale groen van
Landgoed Elswout, waar zijn liefde voor
bomen ontstond. Hij startte 36 jaar geleden zijn eigen bedrijf in Zwaanshoek.
Onderhoud aan bomen is specialistisch
werk, dat vakmanschap en kennis vereist.
Daarnaast moet je beschikken over het
nodige materieel, zoals hoogwerkers,
zaagmachines en freesgereedschap. Voor
Versteeg Boomverzorging is geen boom
te groot of te hoog.

Ziekte en droogte
Schimmels, bacteriën en insecten kunnen de gezondheid van bomen aantasten. Ze verliezen dan bijvoorbeeld al in
de zomer veel blad of het blad verdort
voortijdig. Ook zwarte, vochtige plekken
op de stam of scheuren en gaten in de
stam wijzen op een ziekte. Dan is het verstandig een professionele boomverzorger in te schakelen. Daarnaast hebben
bomen last van de droogte. “Water geven
heeft weinig zin,” aldus Bram, “want
vooral oudere bomen drinken duizenden liters grondwater. Je kunt beter bestrating uit de tuin halen en meer groen
aanleggen.”

Het bedrijf werkt meestal in opdracht
van gemeenten en andere overheden,
die hun openbaar groen door Versteeg
laten onderhouden. In een bosrijke
omgeving als Bloemendaal is altijd veel
werk te doen. Bram: “Onlangs hebben

tekst: Maaike Brouwer (Bee Media)

Wanneer bomen ziek zijn, schade
veroorzaken of in de weg staan

worden ze gerooid. Hiervoor is een
kapvergunning vereist. Particulieren
moeten die zelf aanvragen bij de
gemeente. Staat een boom op de
monumentenlijst, dan heb je ook een
kapvergunning nodig als de boom dood
is. Mooie stammen gaan naar een zagerij
om er meubels van te maken, hout van
wilgen en populieren wordt gebruikt
voor pallets en klompen. Het resterende
houtafval wordt versnipperd of verkocht
als brandhout.
Eikenprocessierups
De laatste paar jaar rukt de
eikenprocessierups ook in Bloemendaal
op. De haartjes van deze rups kunnen
ernstige gezondheidsproblemen
veroorzaken. Bram: “De eigenaar van
de grond waarop de boom staat is
verantwoordelijk voor het bestrijden van
de rups. Particuliere boomeigenaren
kunnen ze door ons laten weghalen met
een speciale stofzuiger.”
Ook uw bomen laten onderhouden?
Versteeg Boomverzorging
info@versteegboomverzorging.nl
www.versteegboomverzorging.nl
023 - 584 5312

fotografie: Ewout Pahud de Mortanges

Vakkundige verzorging houdt bomen gezond
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AGENDA
DONDERDAG 3 JUNI

Digitale kunstlezing Blaue Reiter,
Frans Marc en August Mackem.
V. 19.30-21.30 u. Gratis.
Aanmelden via:
michiel.kersten@outlook.com.
ZATERDAG 5 JUNI

Wandelprikactie Rotary End
Plastic Soup Actiedag. Nijverheidsweg 43. V.10-13u.
DINSDAG 8 EN 22 JUNI

Paul Herber zorgt voor een zonnig zangfeestje. Foto’s: Bart Jonker.

V.l.n.r.: Omwonende Jaap, dochter Ans Eckhard en de 100-jarige Eduard Eckhard.

Zonnig zangoptreden Paul Herber voor Heemhaven
Door Bart Jonker
Heemstede – Waar Paul Herber zingt, klaart het altijd op en is het vrolijk. Zo ook afgelopen zondag 30 mei voor de tuin van woonzorgcentrum de Heemhaven.
Paul weet wel hoe je een gezellig feestje moet bouwen. Bij de eerste noten van de nummers was het al raak en zat de stemming er goed in. Evergreens of Nederlandse meezingers, laat dat maar aan Paul over, die weet er wel raad mee. De bewoners in en om de Heemhaven waren zichtbaar in hun nopjes met het feestelijke optreden. Toeschouwers in het zonnetje waren onder meer de honderdjarige Eduard Eckhard met zijn dochter Ans. “Kunt u een foto maken?”, vroeg dochter
Ans. Door corona kon mijn vader moeilijk zijn honderdste verjaardag vieren.” Natuurlijk doet de Heemsteder dat, bij dezen. Zanger Paul Herber: “Vaak hoor ik:
‘Meneer, u bent een tovenaar. En weet u waarom? Sinds uw vorige optreden hier ben ik weer gelukkig. En ik zat al een tijdje in een dip. Maar die vrolijkheid die u
brengt, echt een tovenaar…. Pauls feest wordt voortgezet. Op woensdag 2 juni treedt Paul eveneens op voor de bewoners van Kennemerduin.

Start van de Week van de Jonge Mantelzorger
Heemstede/ Regio - Jonge mantelzorgers krijgen in de Week van de
Jonge Mantelzorger van 1 tot en met
7 juni een extra steuntje in de rug. In
Nederland zorgt ongeveer een kwart
van de jongeren voor iemand in zijn
of haar directe omgeving. Vaak is dat
een ouder, broertje of zusje in het
gezin.
De mantelzorg varieert van huishoudelijke hulp tot ondersteuning bij de
medische verzorging. Het is mooi dat
jonge mensen dit doen, maar het kan
best intensief zijn. Zeker als ze dit
combineren met school of een
studie. De campagne ‘Deel je zorg’
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roept jonge
mantelzorgers op hun zorg te delen.
De campagne ‘Deel je zorg’ stimu-

leert mantelzorgers over hun zorgen
te praten of gebruik te maken van
hulp. Mantelzorg geven is namelijk
niet altijd makkelijk. Toch vinden vier
op de vijf mantelzorgers het vanzelfsprekend dat zij zorg verlenen. Zij
geven aan dat ze het fijn vinden om
een helpende hand te bieden. Jonge
mantelzorgers ontwikkelen al op
vroege leeftijd een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Er is ook een keerzijde. Jonge mantelzorgers hebben vaker last van stress
en piekergedachten dan leeftijdsgenoten. De zorgsituatie thuis roept
vragen op over hun eigen toekomst.
Het leidt soms tot een slechtere
gezondheid en psychische klachten.
Uit onderzoek blijkt dat ze meer kans
lopen op studievertraging, uitval of
onderpresteren. Sommige stude-

rende mantelzorgers maken bewust
andere keuzes over hun eigen toekomst. Bijvoorbeeld door thuis te
blijven wonen of te stoppen met hun
studie.
Zorgen delen en tijd voor jezelf zijn
de belangrijkste tips voor de jonge
mantelzorgers:
• Deel je zorg
Praten met iemand lucht op. Dat kan
iemand in de nabije omgeving zijn,
maar ook door ervaringen te delen
via de community Deel je zorg
(https://deeljezorg.nl/groepen/
jonge-mantelzorgers/). Ook de
video’s van de ‘Deel je zorg’
campagne met verhalen van andere
jonge mantelzorgers kunnen helpen.
• Bespreek het op school
Leraren, mentoren, decanen en

studiebegeleiders zijn er om jonge
mensen te helpen bij hun studie. Het
helpt als zij op de hoogte zijn van de
thuissituatie.
• Geef aan wanneer het te veel wordt
Het is niet egoïstisch om te zeggen
dat het soms even niet meer lukt. Is
er niemand in de omgeving om te
helpen, dan kunnen jonge mantelzorgers bellen of whatsappen met de
Mantelzorglijn: 030-7606055.
• Blijf leuke dingen doen
Jonge mantelzorgers geven aan dat
zij dit moeilijk vinden. Toch is het
belangrijk om ook ontspanning te
zoeken en leuke dingen te doen.
Sporten of afspreken met vrienden.
Meer informatie:
www.mantelzorg.nl/jongzorgen.

Kinderboerderij ’t Molentje viert 70-jarig bestaan met kleurwedstrijd
Heemstede – Kinderboerderij ’t
Molentje is jarig. 26 juni wordt zij 70
jaar en dat mag gevierd worden. Die
dag is er taart en limonade voor alle
bezoekers en wil de kinderboerderij
een prachtige slinger ophangen,
gemaakt door hun lieve bezoekertjes. De Kinderboerderij is 19 mei
weer open gegaan, met inachtneming van de coronarichtlijnen.
Wil jij een mooie vlag voor deze
slinger maken? Er zit ook een kleine
wedstrijd aan, dus graag je naam,
leeftijd en telefoonnummer aan de
achterkant. Als het kan graag inleveren vóór 16 juni op de kinderboerderij, dan kan de prijsuitreiking op de
verjaardag van 26 juni plaatsvinden.
De kleurplaten zijn op de kinderboerderij op de Burgemeester Van Rappardlaan 1 (wandelbos Groenendaal) en
op het raadhuis op het Raadhuisplein
1 verkrijgbaar.
Kijk op de Facebookpagina:
www.facebook.com/Kinderboerderij.
groenendaal.

Kinderboerderij ’t Molentje bestaat 70 jaar. Foto: Ingrid Schenk.

Julie leest voor uit eigen
boekenkast. Plein1, Julianaplein
1 Heemstede of online. V. 12-13
u. Gratis. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl.
WOENSDAG 9 JUNI

Iedere woensdag Inloopspreekuur Werkgroep Toegankelijkheid.
Plein1, Julianaplein 1 in Heemstede. Van 9.30-12 u.
MAANDAG 14 JUNI

Vriendinnenclub bij WIJ Heemstede. De Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.14-16u. Opgeven
verplicht via: Corrie van Rijn op
telefoonnummer 023–8224297
of via corrievanrijn@ziggo.nl of
Ellen Swart bij WIJ Heemstede
eswart@wijheemstede.nl of op
023 – 5483828.

Wandelprikactie
Rotary End Plastic
Soup Actiedag
Heemstede – Op zaterdag 5 juni van
10-13 uur wordt de wandelprikactie
Rotary End Plastic Soup Actiedag NJV
’t Haventje i.s.m. de Rotary Heemstede en WIJ Heemstede gehouden.
Wil je ook meehelpen? Kom dan
tussen 10-13 uur naar de Nijverheidsweg 43. Vereniging NJV ‘t Haventje
zal als uitvalsbasis fungeren voor de
plastic-opruimactie. Er vertrekken
mensen die een wandelroute gaan
lopen met afvalprikkers en Rotaryen NJV-leden gaan vanaf 11.00 uur
het water op om de oevers van plastic en andere troep vrij te maken
vanuit sloepen en vletten. Je bent
van harte welkom.

Jiska de Nie wint
KNAW Onderwijsprijs
Heemstede - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft dinsdag 1 juni de
winnaars van de KNAW Onderwijsprijs bekendgemaakt voor de beste
vwo-profielwerkstukken van Nederland. Het winnende werkstuk in de
categorie Cultuur & Maatschappij
komt van Jiska de Nie van het College Hageveld in Heemstede. Jiska
onderzocht de invloed van het thuisonderwijs tijdens de eerste coronalockdown op de taalontwikkeling
van Haarlemse kinderen in groep 3.
Ze ontdekte ze dat in de sociaaleconomisch zwakkere Haarlemse wijken
meer leerlingen een taalachterstand
hebben opgelopen dan in de meer
draagkrachtige wijken. Ook was het
type taalachterstanden in de armere
wijken ernstiger. Het onderzoek
toont aan dat schoolsluiting de
kansenongelijkheid onder jonge
kinderen heeft vergroot.

Nieuws
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Heemstede

Samen zijn we aan zet!
Samen maken we Heemstede. In maart 2021
is daarom de Quick Scan Lokale Democratie
uitgezet onder inwoners, collegeleden,
raadsleden en ambtenaren. De Quick Scan is
een vragenlijst waarin bijvoorbeeld vragen
staan over de manier waarop we met elkaar
tot besluiten komen en hoe we met elkaar
samenwerken. Het geeft een beeld van de
democratie in Heemstede.

Resultaten

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open

De vragenlijst is in totaal door 569 personen
ingevuld. De uitkomsten van de enquête zijn
verwerkt in een rapport. Ga naar heemstede.nl/
lokaledemocratie om het rapport te bekijken.

We gaan met elkaar in gesprek
op 19 juni

Hoe we verder gaan met de uitkomsten
maar ook de aanbevelingen, bespreken we

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

Wilt u als inwoner of anders betrokkene bij de
gemeente Heemstede meepraten, stuur dan
een mail naar lokaledemocratie@heemstede.nl
en meld u aan.
Ga voor meer informatie naar
heemstede.nl/lokaledemocratie.

Check de geldigheid
van uw reisdocumenten
Reizen naar landen met een groen of geel
reisadvies is weer mogelijk. Gaat u deze zomer op
vakantie? Controleer dan de geldigheidsdatum
van uw paspoort of identiteitskaart. Is die datum
(bijna) verlopen, maak dan een afspraak met
de afdeling Publiekzaken om het document
te vervangen. Ga hiervoor naar heemstede.nl/
afspraak of bel 14 023.

Adresgegevens

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

Aanmelden

Op vakantie naar het buitenland?

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

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

met inwoners,
raadsleden,
collegeleden en
ambtenaren in een
online bijeenkomst
op 19 juni van 10.00
tot 13.00 uur. We
zoeken enthousiaste deelnemers om met ons
mee te denken! Met elkaar willen we komen
tot een actie-agenda voor verbetering. Want
zo verrijken we samen de lokale democratie in
Heemstede.

Denk mee over de toekomst
van de markt
een prettige woon- en leefomgeving? Dit is
Al 35 jaar is de weekmarkt op de
Valkenburgerlaan een begrip in Heemstede.
Wij behouden de komende jaren graag een
sterke markt die aan de wensen en behoeften
van bezoekers voldoet.
Maar hoe werken we samen aan een
toekomstbestendige markt mét behoud van

de vraag die we graag met u bespreken. Uw
mening geven kan op twee manieren:

Ga op 9 juni met ons in gesprek
op de markt

Op woensdag 9 juni zijn er van 10.00 tot 14.00
uur op de weekmarkt medewerkers van de
gemeente aanwezig die zich bezighouden
met het opstellen van de marktvisie. U kunt uw
ideeën, suggesties en andere zaken kenbaar
maken en hierover in gesprek gaan.
Daarnaast kunt u online een korte vragenlijst
invullen over de toekomst van de weekmarkt.
U vindt deze digitale vragenlijst via de
website heemstede.nl/
marktvisie of scan de
QR-code. U kunt de
vragenlijst tot en met
20 juni 2021 invullen.
Onder de deelnemers
wordt een lokaal
marktpakket verloot.

Heemstede

Aanmelden nieuwsbrief

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

GGD Kennemerland heeft inmiddels
ongeveer 200.000 vaccinaties gezet.
Mensen geboren in de jaren tot en met
1980 kunnen gevaccineerd worden.
Zoals ook Dominee Pieter Terpstra: “Ik
stroop mijn mouw op om te vaccineren

Vul de online vragenlijst in

Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws over Heemstede?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van
de gemeente. U ontvangt de nieuwsbrief
maandelijks in uw mailbox. Meld u aan
via heemstede.nl/nieuwsbrief

Pieter stroopt
zijn mouw op

jou alleen maar van ons allemaal. Zorg
voor elkaar!”. Ga voor meer informatie
over vaccineren in Kennemerland naar
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

Verwijdering
vaartuigen
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben het volgende vaartuig
aangetroffen:
• Een witte pol ester boot, in het Zuider
Buiten Spaarne ter hoogte van Marisplein
nummer 1.
Verwijdering vaartuigen op een al vergunde
ligplaats:
• Een grijs met blauwe rubberen opblaasboot,
genaamd Viamare, in de Zandvaart op
ligplaats EDK001.
• Een blauw bootje met grijsachtig dekzeil,
geen naam zichtbaar, in de Crayenestervaart
op ligplaats WVK009.

of vroegere functie weet u waar de grootste
uitdagingen van de gemeente zitten. Maar u weet
ook waar nog kansen zijn. Deze kennis en ervaring
hebben wij als gemeente van u nodig. We zoeken
nog enkele inwoners voor ons digitale werkatelier
op maandag 7 juni van 19.30-22.00 uur.
U bent thuis op het gebied van: economie en
werk, welzijn en welzijnsvoorzieningen, natuur,
landschap en recreatie, wonen, energie en
klimaat of mobiliteit en bereikbaarheid.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar
van dit vaartuig tot en met 16 juni 2021 de
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of
een ligplaats aan openbaar water in te nemen
met waar dit met een verkregen vergunning
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt
het vaartuig in opdracht van het college van
burgemeester en wethouders verwijderd en
voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.

U kunt zich aanmelden via
omgevingsvisie@heemstede.nl. Ga voor meer
informatie naar heemstede.nl/omgevingsvisie.

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

Meedoen aan een werkatelier
Omgevingsvisie?
Als inwoner van de gemeente kent u de
gemeente als geen ander. Vanuit uw huidige

want gezondheid is niet van mij of

Verwijdering vaartuig
(kano)
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben het volgende vaartuig
aangetroffen:
• 2 grijs/groene kano’s, genaamd geen
namen, ter hoogte van achterzijde Spaarne
Gasthuis.
Bestuursdwang
Op basis van artikel 19 van de Verordening
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar
van dit vaartuig tot en met 16 juni 2021 de
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of
een ligplaats aan openbaar water in te nemen
met waar dit met een verkregen vergunning
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt
het vaartuig in opdracht van het college van
burgemeester en wethouders verwijderd en
voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

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

Vergaderingen raadscommissies juni
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 8, 9, 10 en 21 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
8 juni 2021
• Opening en vaststellen agenda commissie
Samenleving 8 juni 2021
• Spreekrecht inwoners
• Presentatie ontwikkeling Lokaal Sportakkoord
• Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
(Paswerk)
• Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf
• Intrekken Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet Heemstede 2015
• Uitwerking motie ‘Samen tegen
eenzaamheid’
• Crisisfunctie Veilig Thuis en crisisaanpak regio
Kennemerland op verzoek van HBB
• Procesnotitie maatschappelijk debat
jaarwisseling en vuurwerk(overlast)
• Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
9 juni 2021
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Vaststellen Jaarstukken 2020 gemeente
Heemstede
• Voorjaarsnota 2021
• Bestemmingsreserve corona en raming

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

uitgaven bestemmingsreserve corona 20212025
Kapitaalversterking Stedin aankoop
cumulatief preferente aandelen
Participatieplan zon op parkeerterrein
sportpark Groenendaal
Verduurzamen eigen gebouwen
Voorstel voor verduurzamen eigen
gebouwen jaarschijf 2021
Convenant governance samenwerking ZuidKennemerland
Jaarstukken 2020 en begroting 2022
Omgevingsdienst IJmond
Aanvullend besluit advies Commissariaat
voor de Media representativiteit PBO
Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem
105 RTV)
Jaarverslag commissie voor bezwaarschriften
Heemstede 2020
Stand van zaken strategisch vastgoed en
verduurzaming
Discussienota financiële positie Heemstede
(vervolg 2 gesprek)
Energietransitie
Actiepuntenlijst
Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte
10 juni 2021
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Overeenkomst komgrens Cruquiusweg
(N201)
• Jaarverslag 2020 en Begroting 2022 GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
• Vaststellen schetsontwerp (SO)
Van Merlenlaan, Camplaan-west en
Valkenburgerlaan-noord
• Vaststelling concept-Wegcategoriseringsplan
en participatieplan

• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet
• Wat verder ter tafel komt
Let op: in juni is er ook een commissie Ruimte op
21 juni 2021.
Agenda raadscommissie Ruimte
21 juni 2021
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Voorstel uitvoering geven aan twee
aangenomen moties m.b.t. afval
• Ontwerp-omgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Herenboerderij, Cruquiusweg 45a
• Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio
Amsterdam
• Verordening Starterslening gemeente
Heemstede 2021
• Nota Ecologie
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening
Landgoederen en Groene Gebieden, 1e
herziening’ (reparatieplan)
• Sportparklaan 8, omgevingsvergunning voor
opblaashal Alliance
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Let op: in juni is er ook een commissie Ruimte op
10 juni 2021.
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,
Frank Wilschut, via telefoonnr. (023) 548 56 37 of
per e-mail: griffie@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Bronsteeweg 38, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 841135, ontvangen
19 mei 2021
• César Francklaan 23, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 842865, ontvangen
21 mei 2021
• César Francklaan 25, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 842875, ontvangen
21 mei 2021
• Cruquiusweg 27-27a, vervangen van de
kozijnen in de voorgevel van de eerste
verdieping van het pand, wabonummer
825499, ontvangen 19 april 2021
• IJssellaan 16, het plaatsen van een
overkapping voor fietsen, wabonummer
840512, ontvangen 18 mei 2021
• Van der Waalslaan 33, het toevoegen van
een opbouw in het midden van de school

en een kleine uitbreiding naast de entree ten
behoeve van een extra lokaal, wabonummer
842306, ontvangen 20 mei 2021
• Von Brucken Focklaan 47, het plaatsen
van een geluidwerende erfafscheiding,
wabonummer 841669, ontvangen
18 mei 2021
•
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
•
Verleende omgevingsvergunningen
• Glipperweg 9, het verlengen van een
bestaande vergunning tot de maximale duur
van 10 jaar; plaatsen van een erfafscheiding,
wabonummer 842076, verzonden 31 mei
2021. Deze vergunning is van rechtswege
verleend vanwege het verstrijken van de
beslistermijn. Er is destijds wel een advies
gevraagd aan de welstandscommissie.
Dit advies is positief. Omdat binnen de
wettelijke afhandelingstermijn geen besluit

•

•

is genomen is de omgevingsvergunning
nu van rechtswege verleend. De
omgevingsvergunning treedt pas inwerking
als de termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift is verstreken, of indien
bezwaar wordt gemaakt, op dit bezwaar is
beslist.
IJssellaan 16, het plaatsen van een
overkapping voor fietsen, wabonummer
840512, verzonden 28 mei 2021
J.P. Thijsselaan 7, het uitbreiden van het
woonhuis, wabonummer 794128, verzonden
26 mei 2021
Valkenburgerlaan 79, het uitbreiden
van de 2e verdieping van de bestaande
bovenwoning en plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak ten behoeve van een
nieuwe woning, wabonummer 813872,
verzonden 26 mei 2021
Zandvoortselaan 45, het uitbreiden van
het pand ten behoeve van realisatie
van 2 appartementen en plaatsen van

een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 800222, verzonden
25 mei 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
• Binnenweg ter hoogte van nummer
80 en binnenterrein, de ontwikkeling
van een VOMAR supermarkt met een
ondergrondse parkeerkelder, een magazijn
en 9 appartementen, wabonummer 801446,
ontvangen 8 maart 2021
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze
aanvragen de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

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’.

