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                            ZALIG ZOMEREN MET SMAKELIJK SCHEPIJS VAN 
dagelijks vanaf 09.30 uur bij de BosBar van Landgoed Groenendaal

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De Huzaren van Boreel 
is het legeronderdeel dat in het ver-
leden gebruik maakte van paarden 
om zich te verplaatsen. Tegenwoor-
dig is bijna alles gemotoriseerd en 
worden paarden nog maar weinig 
ingezet, bijvoorbeeld op Prinsjesdag. 
 
Historie leeft erg binnen de Huzaren 
van Boreel, vooral bij wat oudere offi  -
cieren. De mannen zoeken van alles 
uit over de militaire geschiedenis van 
hun onderdeel. Al zoekende kwamen 
zij o.a. uit op de wat minder bekende 
slag nabij het Manpad in Heemstede. 
De slag vond plaats op 9 juli 1573. 
We moeten dus wel even een fl ink 

stuk terug in de tijd: de periode van 
de Spaanse bezetting en de Tachtig-
jarige Oorlog.  
 
Ritmeester Gaspard van der Noot
Op de hoek van de Manpadslaan en 
de Herenweg staat een monument in 
de vorm van een naald. Weinig 
passanten van de drukke Herenweg 
zullen enig idee hebben waar deze 
naald voor staat. Het verwijst naar 
het gebeurde en eert de gesneu-
velden tijdens deze veldslag bij het 
Manpad. Ook Haarlem mag niet 
onvermeld blijven. De Spanjaarden 
bezetten Nederland en ook de stad 
Haarlem. Een Geuzenleger trok 
vanuit het zuiden richting de stad 
om die te ontzetten. Tegen het sterke 

Spaanse leger moest het, toen nog 
ongeregelde leger, het afl eggen. 
Nabij het Manpad vond een treff en 
plaats tussen de beide legers. De 
eerste die sneuvelde aan de kant van 
de Huzaren, was een trompetter te 
paard. Hij was een van de 700 man-
nen die aldaar het leven lieten. Ook 
ritmeester Gaspard van der Noot 
kwam, volgens overlevering, op 9 juli 
1573 om en wordt gezien als de 
eerste ritmeester die in een strijd 
binnen Nederland sneuvelde.  
 
Onder de bezielende leiding van de 
gepensioneerde Huzaar Axel Rosen-
dahl Huber en opeenvolgende regi-
mentscommandanten, is er vanaf 
2017 een herdenkingsmoment 

ontstaan. In het bijzijn van een aantal 
offi  cieren en veteranen werd er afge-
lopen zaterdag 3 juli een krans 
gelegd door kolonel Hans van Dalen 
en luitenant–kolonel Willem Plink. 
Aanwezig was ook luitenant-kolonel 
Jonkheer Jaap Boreel. Hij is een 
nazaat van de oprichter van het regi-
ment Huzaren van Boreel.
Hans Krol, de man die alles weet over 
Heemstede, ontving een boek waar-
aan hij, met adviezen over deze 
historische gebeurtenis, had mee-
gewerkt. Het boek is gewijd aan 
Gaspard van der Noot. Ook in de 
komende jaren zal er op de eerste 
zaterdag van juli worden stilgestaan 
bij dit gebeuren uit het verre 
verleden.  

De Huzaren van Boreel staan 
even stil bij de slag te Manpad

Kranslegging door de Huzaren van Boreel. Foto: Eric van Westerloo.

Laatste Knutselclub van 
het seizoen 

Heemstede - Bijna iedere week 
is er de Knutselclub van WIJ 
Heemstede. De Knutselclub is er 
voor jongens en meisjes van 5 
t/m 10 jaar. Op woensdag-
middag 7 juli is voorlopig de 
laatste Knutselclub van het 
seizoen, vanwege de zomerva-
kantie, van 13.30-15 uur.  
Locatie: WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: €5,- per keer 
of een kaart voor 5x kost €22,50. 
Meerdere kinderen mogen ook 
met deze kaart samen doen.

Vanwege de coronaregels moet 
je je wel van tevoren opgeven. 
Dat kan door een appje te sturen 
naar 06-14234580 van bege-
leider Gaby Godijk. 
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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
Zondag 11 juli, 10u. Ds. J. de Goei. 
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 8 juli, 9u. Eucharistievie-
ring. Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 11 juli, 10u. Eucharistievie-

ring. Woord- en Communieviering. 
Voorganger Pastor A. Dekker.
Maximaal 115 personen per viering 
toegestaan. Reserveren niet meer 
verplicht. Wel aanmelden bij 
aanvang van de viering.
Info: 023-5280504. Alle vieringen 
zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdagmorgen 7 juli, 10u, 
viering ouderen seniorenpastoraat, 
pastor Rob Verhaegh.
Zondagmorgen 11 juli, 10u, Eucha-
ristieviering, Pater Diego Pildain.
Zondagavond 11 juli, 18.45u, 
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 
orgel.
Per viering zijn maximaal 105 kerk-
gangers toegestaan. U hoeft zich 

niet meer van tevoren aan te 
melden voor een viering. Wel 
vragen wij u zich bij binnenkomst in 
de kerk te registreren door uw naam 
en contactgegevens te noteren.
www.parochiesklaverblad.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
Zondag 18 juli, 10u. Ds. P. Terpstra.                                                                                                             
Maximaal 50 personen per dienst 
toegestaan. Reserveren verplicht: 
www.kerkpleinheemstede.nl/kerk-

dienstaanmelding. De diensten zijn 
online te volgen via YouTube en 
kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 11 juli 10u. Sprekers: 
Jacco en Marloes de Maaker.
Vrije toegang (wel RIVM regels).
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 11 juli, mw. Greetje van der 
Harst (Haarlem). Alle vieringen 
kunnen online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
Vanaf heden kunnen 60 personen 
bij de vieringen aanwezig zijn.
Reserveren verplicht:
bennebroek.trefpunt@quicknet.nl.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Niet alleen het ‘Huis St. Bavo’ is gesloopt, maar ook 
verschillende woningen naast het huis, zoals de 
huisnummers 87, 89, 91 en 93. Hiervan zijn geen 
bouwtekeningen bij de gemeente Heemstede. Van nummer 95 zijn wel 
bouwtekeningen (familie-archief V.d. Eijken).en ook het bestek van 
september 1907. (Architect Nic. J. Nijman). Op 12 september 1907 is de 
vergunning tot bouw aan J.C. van der Eijken op 95 gegeven. De familie 
heeft de eerste steen in bezit. Het pand lag iets verder van de Kerklaan af en 
er liep een laantje heen. J.C. van der Eijken was in 1909 onder andere 
betrokken bij de oprichting van ‘Woningvereniging Berkenrode’. Deze J.C. 
van der Eijken overleed op 1 december 1939. In veel advertenties voor 
zowel groentes, aardappelen, maar ook bloemen worden zowel P.H. van der 
Eijken als J.C. van der Eijken genoemd. 
In de Raadsnotulen van 1965 wordt o.a. vermeld het opkopen van de 
percelen van Van der Eijken voor de geplande woningbouw. 

Kerklaan 87 is vooral voor bewoning gebruikt, maar in de jaren 50 bevond 
zich er ook een bedrij�e: ‘Balkimex BV’ met als directeur B.A.J.A.M. Tepe, 
overleden op 5 mei 1962. Tot de sloop woonde zijn weduwe er nog. 
Kerklaan 89 komt veel voor in advertenties met gevonden voorwerpen, 
zoals in 1923 bij N.J. Lammers ‘een treeplank voor auto, met toebehoren’. 
Familie P. Spek van ‘Firma Spek & Zn.’ ’t Wijnhuis Valkenburg” (Lentelaan 1) 
woonde er ook en Kerklaan 89 was het besteladres. Nummer 89 was ook het 
sterfhuis van ‘zijne doorluchtige hoogwaardigheid Mgr. Henricus Josephus 
Maria Taskin”, 20 april 1946. Vanaf 1948 was leerhandelaar E.J. Jonckbloedt 
de laatste bewoner. In 1964 overleed zijn vrouw op 89. 
Kerklaan 91 is het huis geweest van tuinder/bloemkweker W.L. van Roon en 
familie tot aan de sloop van het pand. 
Veel kwekers zaten er langs de Kerklaan en op Kerklaan 93 woonde bloe-
mist J. Temeer, maar hij leverde ook groente en aardappelen. 
De toen-foto is uit de jaren 50. De nu-foto is van 4 juli 2021 en geeft niet 
veel beeld van toen weer. 

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 (22)

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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Heemstede - Afgelopen zaterdag 3 
juli zwommen een aantal fanatieke 
zwemmers van de Heemsteedse 
zwemvereniging HPC in het Haar-
lemmermeerse Bos in Hoofddorp.

Daar waar zij gewoonlijk in het 
zwembad van Sportfondsen Groe-
nendaal te vinden zijn, trotseerden 
zij nu de aanzienlijk koudere tempe-
raturen van het open water.

Onder enthousiaste leiding van één 
van de trainers, Tim Vreeburg een 
fervent open water zwemmer, wer- 
den de zwemmers meegenomen in 
de beginselen van het open water 
zwemmen.
Het grote verschil met het zwembad 
is, naast de frissere watertempera-

tuur, dat je onder water niks ziet en 
geen lijnen op de bodem kunt 
volgen.

Noodzaak dus om te navigeren en 
regelmatig even boven water te 
kijken waar je heen gaat, iets wat nog 
niet altijd even gemakkelijk bleek te 
zijn! 

De zwemmers, van jong tot oud, 
hebben weer nieuwe vaardigheden 
kunnen toevoegen aan hun brede 
palet van zwemkwaliteiten en 
enkelen hebben de smaak te pakken 
gekregen en gaan met elkaar nog 
vaker in het open water zwemmen.

Meer informatie en gratis proefles 
op: www.hpcheemstede.nl/.

Seizoensafsluiting zwem- 
vereniging HPC in het open water

HPC zwemt in het Haarlemmermeerse Bos. Foto aangeleverd door HPC.

Taxatiemiddag op 
Plein1 in Heemstede
Heemstede – Op vrijdag 16 juli vindt 
er een taxatiemiddag plaats in 
Gebouw Plein1 in Heemstede.
Taxateur Arie Molendijk taxeert daar 
tussen 13.00 en 16.00 uur boeken 
(denk aan (staten)bijbels, oude 
atlassen, geïllustreerde werken en 
reisboeken), handschriften, oude 
brieven, foto’s, ansichtkaarten en 
prenten.
De kosten voor een taxatie zijn vijf 
euro voor één tot ongeveer tien 
boeken of seriewerken. De taxatie-
kosten van grotere collecties/biblio-
theken, die meer tijd in beslag 
nemen, variëren van 25 tot vijftig 
euro. Vrije inloop zonder afspraak. 
Voor meer Informatie:
www.molendijkboeken.nl.





Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Heemstede heeft 
mondige burgers. Tegen alles wat er 
moet, mag of zal veranderen ontstaat 
regelmatig weerstand. Niet iedereen 
vindt het fijn als er in zijn of haar 
directe omgeving veranderingen 
plaatsvinden. Een buurman die zijn 
huis wil uitbouwen, een gemeente 
die plannen wil uitvoeren, bomen 
kapt of juist aanplant of de wegen in 
de ogen van inwoners niet de juiste 
status of inrichting hebben. 
 
Tijdelijke parkeervoorziening 
Julianaplein
Opeens kwam de bouw van de 
Vomar weer voorbij. Als een duveltje 
uit een doosje kwam een inspreker, 
bewoner van het Julianaplein, ver-
tellen dat hij geen tijdelijke parkeer-
voorziening wenst op het huidige 
plantsoen. Het is volgens de inspre-
ker een probleem voor de bouwer 
om parkeerplaatsen te vinden. Het 
college heeft dit juist bedacht om zo 
ongecontroleerd parkeren in de wijk 
te voorkomen. Bouwvakkers begin-
nen vroeg dus in een mum van tijd 
staat het parkeerterrein achter de 
bibliotheek en de straten rondom vol 
met busjes. En wat te doen met 
wachtende vrachtwagens? 
 
Voormalig postkantoor
Tijdens de presentatie aan de omwo-
nenden rond het oude postkantoor 

waren de bezwaren niet van de lucht. 
“Wij krijgen door de hoogte van het 
gebouw inkijk in onze achtertuin”, 
merkte een echtpaar op. Parkeerbe-
wegingen op het binnenterrein, het 
wordt te hoog en neemt zo zon en 
licht weg. Het verdwijnen van een 
karakteristiek pand doet de histori-
sche vereniging HVHB gruwelen. Het 
ziet er niet naar uit dat de bouwer 
veel concessies zal doen. Het past 
binnen het bestemmingsplan en er 
komen, niet onbelangrijk, weer zes 
extra appartementen bij. 
 
Ligplaats de Olifant
De bewoners van Spaarneborgh 
komen in opstand tegen de nieuwe 
door de gemeente aangewezen lig-
plaats voor het schip de Olifant. Dit 
schip ligt momenteel in de haven en 
moet daar vertrekken. Op de nieuwe 
ligplaats aan het Heemsteeds kanaal 
ontneemt de boot, volgens de bewo-
ners van Spaarneborgh, hen het vrije 
uitzicht, overlast van jongeren, ver-
vuiling in de omgeving en ontsiering 
van dit mooie stukje Heemstede. 
 
Smalle bocht Glipperweg
Op de presentatie van de weg - cate-
goriseringplan - kwam een klacht 
over het smalle deel van de Glip-
perweg. Vanaf de COOP-supermarkt 
tot aan bloemisterij Harry is de weg 
smal en bochtig. Het heeft geen 
middenberm zoals op het eerste en 
laatste deel van de Glipperdreef en 

Glipperweg. De weg is inderdaad 
smal dus een middenberm aanleg-
gen lijkt geen optie. Snelheid beper-
ken wel. De buurt wil maatregelen 
om de veiligheid te verbeteren. 
 
Verkeer Lanckhorstlaan
De bewoners van de Lanckhorstlaan 
klagen over te veel verkeer en vracht-
wagens die daar niet eens mogen 
komen. Er wordt niet gehandhaafd 
en de laan blijft gevaarlijk voor alle 
verkeersdeelnemers. 
 
Van Merlenlaan/Camplaan
In lijn met deze verkeerskwestie is 
ook de omgeving Van Merlenlaan/ 
Camplaan in het geweer gekomen 
tegen de huidige en toekomstige 
verkeersafwikkeling. Onvrede over 
de trage afwikkeling en de voorge-
stelde plannen. 
 
Spaarne Gasthuis Heemstede
De omwonenden van het Spaarne 
Gasthuis Heemstede hebben eerder 
al aan de bel getrokken vanwege 
toekomstige (ver)bouw plannen. Ze 
wilden geen inkijk in hun woningen 
en tuinen, geen parkeeroverlast, 
voldoende veiligheid geen huisves-
ting statushouders.   
Kortom er valt altijd genoeg te kla- 
gen, vooral als het de directe woon-
omgeving raakt is de burger mondig. 
De tijd van lijdzaam toezien wat er in 
je omgeving gebeurt ligt al ver 
achter ons. 
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Het Julianaplein. Foto: Eric van Westerloo.    

LEZERSPOST

Onder de titel ‘Historische vereniging HVHB in bestuurlijk lastig vaarwater’ 
heeft correspondent Eric van Westerloo zich in de Heemsteder van 30 juni 
jl. ons inziens op tamelijk neerbuigende wijze uitgelaten over het streven 
van onze vereniging het voormalig postkantoor, Binnenweg 160, voor 
sloop te behoeden. Het artikel stelt ons teleur.

Dat het gebouw cultuurhistorisch gezien van grote waarde is, staat buiten 
kijf. Meerdere malen heeft de HVHB voorgesteld het pand – een voor 
Heemstede zeldzaam voorbeeld uit de zogeheten wederopbouwarchi-
tectuur (1940-1965) – een monumentenstatus te verlenen. Niet alleen 
onze vereniging zet zich op dit moment in voor het behoud ervan, ook 
andere belangrijke spelers op het gebied van erfgoedbehoud, waaronder 
Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap, hebben zich 
achter ons streven gesteld.

De bouwplannen waren al in een vergevorderd stadium toen onze 
vereniging hiervan op de hoogte werd gesteld. Het is begrijpelijk dat daar 
namens ons bestuur commentaar op geleverd is, zowel bij de gemeente 
als bij de ontwikkelaar. Het was ongelukkig dat daarbij de emotie de 
bovenhand kreeg; het zittende bestuur heeft zich daarvoor inmiddels 
verontschuldigd.

Echter, de stelling van correspondent Van Westerloo dat deze kwestie 
aanleiding heeft gegeven tot onenigheid binnen het bestuur, met als 
gevolg het aftreden van enkele bestuursleden, is pertinent onjuist. Begin 
mei, dus al ruim voordat ons de dreigende sloop van het voormalig post-
kantoor ter ore kwam, hebben enkele bestuursleden aangegeven om 
voor hen moverende redenen hun functie neer te willen leggen. Hun 
motieven zijn elk volledig begrijpelijk en acceptabel. Hun aftreden werd 
officieel tijdens onze (digitale) ledenvergadering van begin juni. Zij allen 
hebben zich hartstochtelijk ingezet voor het behoud van het dorpseigen 
karakter en daar zijn we hen dankbaar voor.

Namens het bestuur van de HVHB, Peter van Wingerden, voorzitter a.i.

Reactie op artikel over HVHB

‘Not in my back yard’: klachten inwoners niet van de lucht

Heemstede - Steeds meer mensen 
zoeken hulp bij geldzorgen. Ruim 1 
op de 5 huishoudens in Nederland 
heeft in deze tijd moeite om de reke-
ningen te betalen. De gemeente 
Heemstede werkt daarom samen 
met de Nederlandse Schuldhulp-
route om inwoners met financiële 
problemen te helpen. Inwoners 
kunnen vanaf nu gebruik maken van 
de online test op Geldfit.nl.

Voor veel mensen is niet altijd duide-
lijk waar je terecht kunt voor hulp bij 
geldzorgen. Inwoners van Heem- 
stede kunnen gebruikmaken van een 
test op Geldfit.nl. Door korte vragen 
krijgen ze inzicht in hun financiële 
situatie. De uitslag van de test bevat 

een persoonlijk advies. Vanaf nu 
ontvangen ze ook een overzicht van 
hulp die beschikbaar is in hun ge- 
meente. Denk aan lokale vrijwilligers-
organisaties of gemeentelijke schuld-
hulploketten. Mensen die liever bel- 
len kunnen gratis gebruikmaken van 
telefoonnummer 0800-8115. Een 
medewerker denkt mee en verwijst 
eventueel door naar passende hulp 
in de buurt.
 
Schulden voorkomen
Martin Suithoff, directeur Neder-
landse Schuldhulproute: “Iedereen 
kan in financiële problemen raken. 
Ontslag, relatieproblemen en ziekte 
zijn bijvoorbeeld situaties waardoor 
iemand te maken krijgt met geld-

zorgen. Deze zorgen kunnen snel 
oplopen tot schulden. Dit willen we 
met Geldfit.nl en 0800-8115 voor-
komen. En dat doen we niet alleen, 
maar samen met gemeenten, ban- 
ken, verzekeraars en andere bedrij- 
ven.”
 
Geldzorgen bij ondernemers
Ook ondernemers worden hard 
getroffen door de coronacrisis. 
Ondernemers in gemeente Heem- 
stede kunnen nu terecht bij Geldfit-
zakelijk.nl. Martin Suithoff: “Onderne-
mers lopen andere financiële risico’s 
dan consumenten. Daarom is speci-
fieke hulp hard nodig. Met Geldfit 
Zakelijk bieden we ondernemersge-
richte tips, tools en hulpverlening.”

Samenwerking om inwoners met 
financi le ro lemen te hel en

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De dames en heren 
politici gaan de vakantieperiode in 
en komen pas op 14 september weer 
bij elkaar tijdens de commissie Samen- 
leving. Op 1 juli was de laatste verga-
dering voor de zomer ingeroosterd 
met als hoofdthema de kadernota.

Deze nota gaf aan dat de begroting 
voor 2022 met een positief resultaat 
wordt afgesloten. Echter, de jaren 
daaropvolgend (2023-2025) laten 
een verlies zien oplopend tot 1,6 
miljoen. De inschatting voor de lange 
termijn pakken vaker negatief uit. In 
de actualiteit blijkt dan dat door 
ingrijpen en positieve ontwikke-
lingen de tekorten alsnog 
verdwijnen. 

Pas op de plaats
Dat gegeven was terug horen tijdens 
het debat. De meeste partijen kon- 
den zich vinden even een pas op de 
plaats te maken. Niet nu met verstrek- 
kende maatregelen komen. De mo- 
gelijkheden de tekorten terug te 
dringen bestaan o.a. uit de inkom-
sten te verhogen en bezuinigingen 
door te voeren. Een kerntakendis-
cussie kan weer eens een stofkam 
halen door de gemeentelijke taken. 

HBB wil geen paniekvoetbal. In de 
mei-circulaire (vanuit Den Haag) 
staat dat er wat meer geld naar de 
gemeente vloeit waar het gat in 2023 
kleiner is geworden. HBB zag risico’s 
maar geen paniek. Ze laat het over 
aan de nieuwe raad om keuzes te 
maken na de verkiezingen in 2022. 

De PvdA erkent de onzekerheden, 
daarin staat Heemstede niet alleen. 
De PvdA rekent op extra geld van 
Provincie en het Rijk. Onzekerheden 
geven onrust. Afwachten, nog niet 
bezuinigen en geen kerntaken- 
discussie. 

Ook de VVD maakt liever een pas op 
de plaats. Zij hekelt tussendoor wel 
het digitaal vergaderen. Het doet de 
debatten, besluitvorming en de 
onderlinge verstandhouding geen 
goed.

De VVD had graag gezien dat het 
college voorstellen had voorgesteld 
om de begroting vanaf 2023 sluitend 
te maken. Geen OZB-verhoging. Een 
motie terug naar fysiek vergaderen 
haalde het niet. 

Het CDA kiest voor onderzoek naar 
belastingruimte OZB, voorstellen tot 
bezuinigingen, geen Eneco-geld 
gebruiken, Externe inhuur 
terugdringen.
Presenteer een sluitende begroting 
zonder Eneco-gelden. Eventueel 
onderzoeken naar temporiseren van 
investeringen en een subsidiescan 
uitvoeren. 
 
D66 mist belangrijke informatie, er 
zijn geen keuzes voorgesteld. De 
partij wil tekorten binnenshuis 
oplossen. Ze gaan akkoord met de 
voorlopige cijfers over 2022. Maar ze 
gaan niet akkoord met de gepresen-
teerde vooruitzichten 2023-2025. 
D66 diende een amendement in van 
die strekking. Dit amendement 
haalde geen meerderheid.

GL gaat ook voor een pas op de 
plaats en wil niet over de huidige 
regeerperiode besluiten nemen. Het 
Rijk komt mogelijk over de brug met 
meer geld voor de jeugdzorg. Als dat 
zo is dan kan de begroting sluitend 
zijn. Klimaatgelden kunnen positief 
zijn. GL wil geen kerntakendiscussie 
en wacht rustig af wat de toekomst 
brengt. 
 
Stemming over de kadernota haalde 
de eindstreep met 11 voor (HBB, 
PvdA, GL) en 10 stemmen tegen 
(VVD, CDA, D66). 

Met de aanstaande begrotingsbe-
handeling in november 2021 zal er 
meer duidelijk zijn over de mogelijke 
tekorten op de langere termijn. Nu 
eerst op vakantie!  

fsluitende raads ergadering  es reking en stemming o er kadernota
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. kenner van de leer der levensverschijnselen; 7.
stierenvechter; 12. pratende vogel; 13. hoofdslagader; 14. uit aller
naam (afk.); 15. werkloosheidswet (afk.); 17. oude naam voor
Thailand; 19. spoorstaaf; 21. personal computer (afk.); 22. bloei-
wijze; 24. mannelijk beroep; 27. uitroep van afkeer; 28. schoollo-
kaal; 30. hertensoort; 31. vrouwtjesschaap; 32. bierton; 33. Asso-
ciation of Tennis Professionals (afk.); 35. schoenmakersgerei
(afk.); 37. gevuld; 38. revanche- of terugwedstrijd; 41. bladgroen-
te; 42. iemand die op het strand aangespoelde dingen meeneemt;
44. korte herenjas; 46. North Atlantic Treaty Organization (afk.);
47. hoffeest; 48. snackbar; 49. berggeit; 50. meervoud van
datum; 52. opening (spleet); 54. Japans automerk; 56. naam van
een bekende (tv)-strandjutter; 58. elektrisch beveiligt; 61. Europe-
an Options Exchange (afk.); 62. tekenverhaal; 64. gewestelijk
arbeidsbureau (afk.); 65. zijrivier van de Donau; 67. arbeidsplaat-
senovereenkomst (afk.); 68. godin van de zee; 70. vrouw (Duits);
72. grappenmaker; 73. horecaberoep; 76. onderdeel van een vis-
fuik; 77. militaire politie (afk.); 78. lichte herenoverjas; 79. familiel-
id; 81. krachteenheid (afk.); 82. Deense munt; 83. leesteken; 84.
afgemat; 86. openbaar ambtenaar; 87. bezorger (van pakjes).

Verticaal  1. beveiligingsagent; 2. rivier in Rusland; 3. onderricht;
4. weleens; 5. krakkemikkig (beroerd); 6. telwoord; 7. guinees big-
getje; 8. gaard (hof); 9. paling; 10. Duurzaam Nederland (afk.); 11.
openbaar ambtenaar;16. waterkant; 18. verwaande houding; 20.
streling; 21. stap; 23. deel van bijenkorf; 25. zangvogel; 26. meis-
jesnaam; 27. bobbel (zwelling); 29. beroep in de bouw; 32. artis-
tiek beroep; 34. voor (in samenst.); 36. voor een select groepje
(arrogant); 37. vervroegde uittreding (afk.); 39. muze van het min-
nedicht; 40. brandbare aardolie (petroleumether); 42. zijn verjaar-
dag vierend; 43. open vat van een hengsel voorzien; 45. open
plek in een bos; 46. gril (luim); 51. godin der verblinding; 53. Euro-
pese Economische Gemeenschap (afk.); 54. hovenier; 55. jaar
(Engels); 56. eind hout; 57. voormalige Italiaanse muntsoort; 59.
bushokje; 60. grafisch beroep; 62. bekend koekje; 63. forse dik-
kerd; 66. vruchtennat; 67. vochtmaat van vier ankers; 69. nieuw
(in samenstelling); 71. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.);
73. groot roofdier; 74. lastdier; 75. Europese hoofdstad; 78. spoe-
dig; 80. gevangenis; 82. deel van bijbel (afk.); 85. kippenproduct.

Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in Heem- 
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 12 juli 17 uur naar 
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.
Succes!
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KRUISWOORDPUZZEL

Door Joke van der Zee

Haarlem – In een enerverende, posi-
tieve sfeer werd afgelopen zaterdag 
3 juli de Haarlemse vestiging van 
Gym Hasselbaink geopend. Deze 
gym, waar kickboksen gelijk opgaat 
met het trainen van je mentale 
fitheid, wordt geleid door Floyd 
Hasselbaink. In Heemstede heeft 
Floyd eveneens een gym, aan de 
Bosboom Toussaintlaan 18, maar aan 
de Leidsevaart kan hij meer ‘één-op-
één trainingen geven.

Zaterdag waren de zwarte en rode 
ballonnen al van afstandje te zien. Dé 
kleuren eveneens voor binnenin de 
boks-trainingsruimte, waar de kleu-
rige graffiti op de muren absoluut 

een eyecatcher is. Wie zeer zeker ook 
een eyecatcher is, is Mr. Perfect. Aan 
hem had eigenaar Floyd gevraagd 
deze vestiging officieel te openen. 

Mr. Perfect, wiens echte naam 
Ernesto Hoost is, is een befaamd 
vechtsporter die viermaal het K-1- 
toernooi in Japan won. Voordat hij 
profvechter werd was hij sportleraar 
voor jongeren met een alternatieve 
straf. Ook Floyd werkt veel met 
jongeren. Zijn trainingen zijn geënt 
op het omzetten van gevoelens 
waarvan je in een negatieve spiraal 
raakt. Agressie of een laag zelfbeeld 
bijvoorbeeld, met kickboksen kun je 
het beste uit jezelf halen en dat 
onder goede, professionele begelei-
ding. Zaterdagmiddag kwam Mr. 

Perfect in een perfecte setting te- 
recht, eentje met hapjes en koele 
drankjes. Ook cool: Floyd als DJ 
achter de knoppen. Zowel jong als 
oud genoot van deze leuke middag 
in de goed ingerichte boksruimte, op 
relaxte muziek, waar na de opening 
ongetwijfeld weer hard aan de 
fysieke en mentale gezondheid 
gewerkt kan worden. Spreuken aan 
de wand helpen je herinneren waar- 
om je het doet: ‘Take the risk or loose 
the chance’ bijvoorbeeld.

Wil je ook kickboksen bij Floyd? 
Neem een kijkje op:
www.gymhasselbaink.com.

De nieuwe vestiging vind je aan de 
Leidsevaart 344, Haarlem.

Feestelijke opening tweede vestiging 
Gym Hasselbaink door Mr. Perfect

Mr. Perfect opent de tweede vestiging. Foto: Joke van der Zee.

Heemstede - Team Sportservice 
begeleidt inwoners van 65 jaar en 
ouder naar meer bewegen. U kent 
sportpark Groenendaal van de 
verenigingen, maar wist u ook dat er 
een aantal fitnesstoestellen op het 
park staan en dat het sportpark vrij 
toegankelijk is? In 3 weken bege-
leiden Team Sportservice in samen-
werking met Nieuw Groenendaal en 
Coaching by Onno deelnemers hoe 
zij lekker zelf aan de slag kunnen 
gaan in het sportpark en een work-
out op niveau kunnen doen. De start 
is op donderdag 8 juli om 10 uur.
 
Sportpark Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 in Heemstede heeft 
allemaal mooie sportverenigingen, 
maar er loopt ook een pad doorheen 
met een aantal fitnessapparaten.  
Een combinatie van oefeningen met 
eigen materiaal en de apparaten 
moeten u voldoende bagage geven 
om daarna zelf aan de slag te gaan. 

De training zal in circuitvorm zijn en 
we gaan op een leuke manier lekker 
met elkaar buiten bewegen. De 
lessen zijn op donderdag van 10.00 
– 11.00 uur op 8, 15 en 22 juli. Verza-
melen voor de ingang van Nieuw 
Groenendaal Fysiotherapie en Fitness 
waar Onno u ontvangt, daarna gaan 
we gezamenlijk het sportpark in.  
 
Deze zomeractiviteit is voor inwoners 
uit Heemstede van 65 jaar en ouder. 
Er zitten geen kosten verbonden aan 
de activiteit. Zorg voor sportkleding 
en sportschoenen en neem een flesje 
water mee en een badhanddoek (of 
als u heeft een matje).  

Voor opgeven en vragen neem 
contact op met Lisette van Dee,
Team Sportservice Heemstede:
023 – 2055500 of mail:
lvandee@teamsportservice.nl.
Voor meer informatie ga naar www.
teamsportservice.nl/heemstede/. 

Samen gratis sporten in 
Sportpark Groenendaal voor 65+

Sporten voor 65+. Foto: Renata Jansen Fotografie.
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Heemstede - Wist je dat sigaretten-
peuken in aantallen de grootste 
vorm van zwerfafval zijn en dat er 
plastic in de sigarettenfilters zit? Elk 
jaar belandt 10 miljoen kilo aan 
peuken op straat. Daarvan wordt 80 
procent opgeruimd. Echter, 2 miljoen 
kilo peuken blijft rondslingeren.  Het 
Plastic Peuken Collectief vraagt sinds 
2019 aandacht voor deze onderbe-
lichte vorm van vervuiling.

Op 10 juli worden daarom verspreid 
over heel Nederland opruimacties 
gehouden onder de naam Peuk 
Meuk 2021. Ook in Heemstede. 
Margreet, Barbara en Ageeth gaan 
op 10 juli om 10 uur aan de slag bij 
NS-station Heemstede-Aerdenhout. 
U kent ze misschien nog van een 
actie tijdens de laatste NLDoet, 
waarbij ze samen met andere 

enthousiaste Heemstedenaren flink 
wat zwerfafval hebben opgeruimd. 
Help je een uurtje mee?
Kom dan zaterdag 10 juli naar station 
Heemstede-Aerdenhout, om 10 uur 
verzamelen bij Teesty. De materialen, 
zoals een afvalgrijper, wordt gere-
geld door gemeente Heemstede, de 
gezelligheid krijg je van de dames. 
Deelnemers ontvangen een leuke 
attentie voor hun inzet. Dus Heem-
stedenaren: kom met je buurvrouw, 
buurman, kinderen of collega’s, loop 
mee en help Heemstede peukvrij te 
maken.
 
Veel mensen denken dat sigaretten-
filters biologisch afbreekbaar zijn. 
Helaas is niets minder waar.  Dieren 
lopen het risico om te stikken in de 
peuken. Eén sigarettenfilter bevat 
chemicaliën die 8,5 liter water (!) 

vervuilen en bovendien bevatten 
veel filters celluloseacetaat (plastic), 
arseen, lood en pesticiden. Zodra een 
filter uit elkaar valt, bijvoorbeeld 
doordat het in contact komt met 
water, sijpelen die chemicaliën dus 
het water of de grond in. Het kan 
tussen de twee en de twaalf jaar 
duren tot zo’n peuk helemaal is 
vergaan. 
 
Zaterdag 10 juli wel zin, maar geen 
tijd om mee te helpen? Zet dan 18 
september vast in de agenda. Dan is 
het World Clean Up Day en hier gaan 
we ook in Heemstede aandacht aan 
geven. Daarnaast kun je altijd door-
deweeks op kantoortijden bij de 
receptie van het gemeentehuis gratis 
een afvalgrijper, handschoenen en 
hesjes halen om zelf aan de slag te 
gaan in eigen buurt.

10 juli Peukmeuk 2021 in 
Heemstede: Wie helpt mee?

Gezamenlijk opruimen. Foto: aangeleverd.

LEZERSPOST

Ook in Heemstede zijn verschillende rotondes. De fietsers hebben daar 
voorrang. Dagelijks rij ik met de auto de rotonde op kruising Herenweg/
Kerklaan in Heemstede. De fietsers weten dat ze voorrang hebben, maar 
zijn te beroerd om een hand uit te steken. De goeden nagelaten en die 
kan ik dan wel zoenen. Ik pleit dan ook voor een nieuw verkeersbord bij 
iedere rotonde: een fietser die zijn hand uitsteekt. Ook de bakfietsen 
scheuren met grote snelheid met daarin hun kostbaarste bezit voorin de 
bak de rotondes rond. Wat een kleine moeite, om even uw hand uit te 
steken. Het is voor eenieder zijn veiligheid en ik geef toe, sommigen laten 
fietsers even als teken hun hand even los van het stuur, maar dat is niet 
duidelijk je hand uitsteken. Mijn moeder had een eis voordat ik mij op de 
weg mocht begeven…ik moest mijn hand kunnen uitsteken.

Lieve fietsers, en ik ben er zelf ook een. Steek alstublieft uw hand uit zo 
weten de automobilisten dat zij u voorrang kennen geven!

Karin van den Boaard, Heemstede

Fietsers, steek uw hand uit

Heemstede - Na het tweede tijdvak 
is 92% van eindexamenleerlingen op 
het HBM (Haemstede Barger Mavo) 
geslaagd. De school organiseerde, 
vanwege corona, de jaarlijkse 
diploma-uitreiking op een andere 
manier.

Docenten van het HBM vertrokken 
vrijdag 2 juli met feestelijk versierde 
auto’s in colonne richting huisadres 
van elke geslaagde. Via een mega-
foon werden de leerlingen al van 
verre toegesproken. Niet alleen de 
leerling en de ouders, ook de hele 

buurt kon zo meegenieten. Bij elke 
leerling werd vanuit de auto een 
tafeltje uitgeklapt met daarop het 
diploma van de leerling dat nog 
getekend moest worden. Na onder-
tekening kon het feest pas écht 
beginnen.

Niet alleen voor de geslaagde leer-
lingen genoten volop. Ook voor de 
docenten was het een feestje om de 
diploma’s op deze wijze uit te reiken.
HBM feliciteert iedereen van harte 
met het behalen van het mavo- 
diploma.

Geslaagde leerlingen HBM 
krijgen bezoek aan huis

Verrassing voor geslaagden HBM. Foto: aangeleverd door HBM.

Bloemendaal - Sinds 2 juli is een 
eerste koplopersgroep van strandpa-
viljoens in Noord-Holland gestopt 
met het gebruik van wegwerpplastic 
op hun terras. Zo voorkomen ze dat 
verwaaibaar plastic zoals rietjes, 
honingstaa�es, melkcupjes en koek-
jesverpakkingen het strand op waait 
en in zee terechtkomt. De paviljoen-
houders gaan een stap verder dan de 
Europese wetgeving die op 3 juli 
inging, waarbij het gebruik van een 
aantal wegwerpplastics, zoals plastic 
rietjes en bestek, bij wet wordt 
verboden.

Wethouder Nico Heijink van 
gemeente Bloemendaal hostte dit 
feestelijke moment, en heeft op vrij-
dagmiddag 2 juli de eerste Noord-
Hollandse plasticvrije terrassen 
geopend in Bloemendaal aan Zee. 
De noodzaak voor het initiatief is 
groot: een flink deel (ongeveer 43%) 
van al het plastic in zee is afkomstig 
van de tien meest gebruikt single-
use plastics (eenmalige plastics). 
Denk hierbij aan rietjes, flesjes, 
plastic bekers en verpakkingen. 

Wegwerpplastic is lichtgewicht en 
kan gemakkelijk wegwaaien of door 
meeuwen worden verspreid, waar-
door het gemakkelijk in zee terecht-
komt. Ook in de Noordzee blijkt plas-
ticvervuiling een groot probleem te 
zijn. Uit de jaarlijkse strandmonito-
ring van Stichting De Noordzee is 
een lichte daling te zien in het 
gevonden aantal items per 100 
meter, maar blijft er met gemiddeld 

282 stuks nog een flinke uitdaging 
over om plastic zwerfafval terug te 
dringen.

Tien strandpaviljoens hebben vanaf 
nu helemaal (wegwerp) plastic meer 
op hun terras, een groep van tien 
paviljoens hebben een paar belang-
rijke stappen in de goede richting 
gezet en krijgen daarmee de stempel 
‘op weg naar plasticvrij’.

Aantal strandpaviljoens zijn nu 
voorzien van Plasticvrij Terras

Opening Plasticvrije Terrassen. Foto: aangeleverd door Stichting Juttersgeluk.
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Door Eric van Westerloo 
 
De afgelopen week sneuvelde, door 
ruimtegebrek, het artikel corona in 
Heemsteder week 25. Dat artikel gaf 
een positief beeld van het aantal 
besmettingen dat uitkwam op 4 
inwoners bij wie de besmettingen 
werd vastgesteld. Hoe anders is het 
de afgelopen week(26) gegaan. Een 
significante toename van het aantal 
besmettingen oplopend tot 21 
gevallen. Dat geeft dus een totaal 
ander beeld. Waar de toename in zit 
is gissen. Is het de vakantieperiode 
met terugkerende besmette 
personen of zijn het de versoepe-
lingen van de maatregelen?  
 
Het aantal gezette prikken zal de 
komende week de 18 miljoen 
bereiken. Een groot aantal van deze 
prikken betreft een tweede vacci-
natie waardoor een aanzienlijk deel 
van de bevolking goed beschermd 
zal zijn. Waarom de vachttijd tussen 
twee vaccinaties met AstraZeneca 12 
weken moet zijn is nooit duidelijk 
geworden. Navraag bij de GGD leert 
dat de tussenliggende periode best 
korter zou kunnen. Door de tussen-

tijd te verkorten zouden meer men- 
sen eerder volledig zijn gevacci- 
neerd.  
 
Heikel punt is het reizen. Juist nu 
eenieder overweegt naar het buiten-
land te gaan, is het vrijwel ondoenlijk 
uit de lijst met toelatingseisen te 
komen. Moet men een papieren 
document hebben, een vaccinatie-
boekje, een App of nog lastiger voor 
vertrek een sneltest laten doen? Ook 
daar zijn afwijkingen: het ene land 
eist 48 uur voor aankomst getest te 
zijn een ander land stelt 72 uur als 
voldoende.
De regels per land kunnen ook nog 
op ieder moment worden aangepast. 
Zie ook Portugal dat opeens weer 
streken in de lockdown heeft gezet. 
Het blijkt in de praktijk dat zelfs 
hotels /pensions eigen regels 
opstellen wat het nog ingewikkelder 
maakt. Gaat u tanken in Duitsland 
dan is een (medisch) mondkapje 
momenteel verplicht. Of dat strin-
gent wordt doorgevoerd zal pas ter 
plekke blijken. Het positieve beeld 
van de laatste weken is nu dus helaas 
omgeslagen door de oplopende 
cijfers.      

Corona in Heemstede week 26

FOTOMOMENT

Heemstede - “Tussen de anemonen komt deze orchidee tevoorschijn. 
Wel heel apart: zomaar aankomen waaien”, vertelt inzender Leo Zwarter 
bij deze foto. 

 Zomaar aan komen waaien

Haarlemmermeer – Per 5 juli is de 
trajectcontrole op de Drie Merenweg 
officieel ingegaan.

Het systeem was al ruime tijd 
geleden geïnstalleerd en was tot 5 

juli in een testfase. Deze testfase is nu 
niet meer van kracht. Op de Drie 
Merenweg is de maximum snelheid 
100 km per uur en bij de verkeers-
lichten is een maximum snelheid van 
70 km per uur toegestaan.

Trajectcontrole op Drie 
Merenweg officieel ingegaan

Op snelwegen worden al veel trajectcontroles gehouden, zoals hier op de A12.

Foto: Bigstock.

INGEZONDEN

Er zijn plannen om het voormalig postkantoor aan de 
Binnenweg te slopen. Daar zijn veel Heemstedenaren 
hevig van geschrokken, ook de historische vereniging 
HVHB. Want het gaat hier om een bijzonder gebouw, 
ook al zie je dat er misschien niet direct aan af. Daarom 
zetten de Heemsteedse erfgoedredders zich in om dit 
karakteristieke pand te behouden, gesteund door de 
landelijke Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypers-
genootschap en omwonenden. 
 
In september 1959 werd het postkantoor geopend. 
‘Een nieuwe parel in Kennemerland’ kopte de Nieuwe 
Haarlemsche Courant daags daarna. Ook toen al was 
duidelijk dat het hier niet ging om een doorsnee 
gebouw. De PTT had de landelijk bekende architect 
Dick Greiner (1891-1964) de eer gegund om een 
ontwerp voor het postkantoor te maken.

Het pand vertoont kenmerken van de architectuur uit 
de jaren vijftig, de zogenoemde wederopbouwarchi-
tectuur. Aan de buitenkant is dit zichtbaar door bijvoor-
beeld de grote raampartijen en de betonnen portaal-
constructie. Maar ook binnen zijn, achter de wand-
platen en het systeemplafond van de woonwinkel, de 
bijzondere muurschilderingen en het plafond met 
lichtkoepels en hardhouten betimmering goed 
bewaard gebleven. Kortom, een echt 
Gesamtkunstwerk. 

Tot tweemaal toe heeft de historische vereniging 
geprobeerd het gebouw een monumentenstatus te 
geven, wat de gemeente helaas niet heeft gehono-
reerd. Vorig jaar kwam het niet meer op de lijst met 
voorgedragen monumenten voor; het was bekend dat 
de toenmalige eigenaar niet akkoord zou gaan en het 
interieur leek goed geconserveerd door de huurder van 
het pand, Rivièra Maison.  

In steeds meer gemeenten, onder andere in Amster- 
dam, gaan tegenwoordig stemmen op om niet erkend 
erfgoed beter te beschermen tegen overhaaste sloop. 
Dat hoeven niet alleen eeuwenoude panden te zijn. De 
HVHB vindt met hen dat ook gebouwen van recenter 
datum – zeker als het een ontwerp van een bekende 
architect betreft – het verdienen om bewaard te 
blijven. Postzegels kopen aan de balie, of tien gulden 
laten bijschrijven op je spaarbankboekje.  
Wie naar boven keek zag de gewelfde liggers van de 
dakconstructie, de lichtkoepels en de betimmering van 
het plafond met Red Wood. Blikvangers waren de 
wandschilderingen van kunstenaar Jan Meyer (1927-
1995), aan weerszijden haaks op de balie. Foto uit 1959. 
    
De eenvoudige tekst ‘POST’ gaf aan om wat voor 
gebouw het ging. De hoge ramen zijn kenmerkend 
voor de bouwperiode. De tuin is aangelegd door de 
destijds bekende tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999).

Tekst: redactie HVHB

HVHB: Het voormalig postkantoor 
is geen doorsnee gebouw

Foto’s: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.

Heemstede/Regio - In de periode 
van 15 januari t/m 30 juni zijn er 
424.770 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 288.015 
eerste prikken (68%) en 136.755 
tweede prikken (32%). Deze week (24 
t/m 30 juni) zijn er 50.005 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 35.929 eerste prikken (72%) 
en 14.076 tweede prikken (28%).
 
Er zijn afgelopen week 3.946 vaccina-
ties meer gezet dan die week ervoor. 
Daarmee is deze week het hoogste 
aantal vaccinaties dat in een week is 
gezet bereikt. De komende weken zal 
het aantal vaccinaties per week weer 
gaan afnemen. Daarmee is de abso-
lutie piek in de vaccinatiecampagne 
nu bereikt.
 
Een aantal feitjes over de vaccinatie-
campagne in Kennemerland: In de 

regio Kennemerland wordt vandaag 
168 dagen gevaccineerd. Op de 
eerste dag zijn 275 prikken gezet op 
één locatie. Inmiddels worden per 
dag 7500 prikken gezet verspreid 
over vijf locaties. De jongste gevac-
cineerde in de regio is 12 jaar oud, de 
oudste gevaccineerde in de regio is 
106 jaar oud.
 
Wekelijkse cijfers
Afgelopen week (24 t/m 30 juni) wa- 
ren er in Kennemerland 162 nieuwe 
besmettingen (29 per 100.000 inwo-
ners). Dit zijn er 8 minder dan vorige 
week (-5%).
Die week (24 t/m 30 juni) zijn er 4.966 
testen afgenomen door GGD Kenne-
merland. Dit zijn er 375 minder dan 
vorige week (5.341).

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. 

GGD Kennemerland start met 
voorlichting in de regio
GGD Kennemerland is begonnen 
met voorlichting over vaccineren in 
de regio. Medewerkers trekken de 
wijken in om in gesprek te gaan met 
specifieke doelgroepen waarbij de 
vaccinatiegraad achter lijkt te blijven.  
Hiervoor is een speciaal team opge-
richt dat zich tijdens de start van de 

pandemie heeft beziggehouden met 
bron- en contactonderzoek en nu tijd 
en ruimte heeft om zich op een an- 
dere manier voor GGD Kennemer-
land in te zetten. Een vast team dat 
goed de vertaalslag kan maken van 
medische terminologie naar behap-
bare informatie in de eigen taal, em- 
pathisch is en bereikend kan werken.
 
Deze week staan een aantal bezoe- 
ken gepland, waaronder bij een 
aantal moskeeën en de Beverwijkse 
Bazaar. De voorlichting gaat gepaard 
met een gemakkelijke manier om 
een afspraak voor de vaccinatie te 
maken, waarvoor op termijn moge-
lijk ook pop-up locaties gebruikt 
gaan worden.
 
Stempels gele boekje sinds 5 juli 
op vaccinatielocaties
Mensen die een stempel in hun gele 
boekje willen van een eerdere (volle-
dige) coronavaccinatie, kunnen daar 
sinds maandag 5 juli voor terecht bij 
de vaccinatielocaties. Sinds maandag 
7 juni kan iedereen die al eerder bij 
een GGD of elders gevaccineerd is 
tegen COVID-19, bij GGD Kennemer-
land met terugwerkende kracht een 
stempel laten zetten in zijn of haar 
gele boekje. Tot nu toe kon dat bij de 
locaties van de testbus, vanaf maan- 
dag kan dit bij de vaccinatielocaties.
 
Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD
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Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: 
Er zijn Heemsteedse groene vingers in overvloed

“Pracht en praal”
Sally van Trigt heeft een veelzijdige tuin. “De zomer is het seizoen waarbij onze 
tuin zijn pracht en praal laat zien”, vertelt ze bij deze foto’s. “Naast dat wij dan 
graag in de tuin zitten, geldt dit ook voor de vele bijen, vlinders, vogels en 
andere beestjes die onze tuin altijd komen opzoeken.” 

Heemstede - De redactie ontvangt al heel wat inzendingen voor onze Tuinenwedstrijd, in samenwerking met Tuincentrum De Oosteinde. Op deze pagina laten we al een selectie zien. Wilt u ook 
uw tuin laten zien aan alle lezers, bent u trots op uw bloemrijke balkon, heeft u een gedeelte van uw tuin dat absoluut in de schijnwerpers mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de redactie: 
redactie@heemsteder.nl onder vermelding van de tuinenwedstrijd en vertel er iets bij over uw tuin. Vergeet niet uw adres en telefoonnummer in de mail te 
vermelden. Deelname is mogelijk tot en met 8 augustus. De mooiste tuinen krijgen, zoals op deze pagina, een plekje in de krant. Tuincentrum De Oosteinde 
jureert en stelt voor de mooiste tuinen de volgende prijzen beschikbaar: een waardebon van 25 euro als aanmoedigingsprijs, een bon van 50 euro voor de 
mooiste kleine tuin of het mooiste balkon en een bon van maar liefst 100 euro voor de mooiste tuin in alle opzichten. Succes!

“Mijn tuin ervaar ik als een feestje”
Ineke Wieringa stuurde deze fraaie foto’s van haar tuin. “Een appartement met 
een ruime tuin, wat ben ik daar blij mee”, vertelt ze trots.
“Twee jaar geleden kwam ik hier wonen, binnen was een flinke verbouwing 
nodig, ik bofte dat de opzet van de tuin prima was. Er stonden veel struiken, 
maar vaste planten ontbraken. Nu na twee jaar is het geworden wat ik hoopte: 
volop bloemen van voorjaar tot najaar, variatie in bladvorm en hoogte, mooie 
kleuren, verrassende planten. Mijn tuin ervaar ik als een feestje”, aldus Ineke.

“Elk jaar een mooiere vierseizoenentuin”
“Een prijsje van Tuincentrum De Oosteinde is altijd welkom voor verfraaiing 
van de binnentuin van het Carré”, laat Ed Westerhoff namens de tuincommisie 
van Het Carré weten. “We doen ons best om de bewoners te plezieren met 
onze elk jaar mooiere vierseizoenentuin. Die staat er op dit moment al prach- 
tig bij, terwijl de meeste zomerbloeiers nog in knop staan. Genieten”, aldus Ed.
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FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Nu het weer tijd voor de berenklauw (Heracleum sphondy-
lium) is, wil Marenka u even toch waarschuwen voor het gevaar van het 
aanraken. De berenklauw geeft brandplekken op je huid als je met het 
blad in aanraking komt.

Deze berenklauwen op de foto, groeien op het land naast het Manpad-
slaanomgeving langs de Leidsevaart, dus daar kan die niet zoveel kwaad. 
45 jaar geleden was het nog niet zo bekend. Marenka had er toen één in 
haar tuin staan tussen andere gewassen. De berenklauw is namelijk een 
decoratieve plant. Onbedacht kwam zij ermee in aanraking. In de avond 
had ze rode brandplekken op haar bovenbenen en blaren.
Enige jaren later kwam het nieuws naar buiten dat de berenklauw brand-
plekken veroorzaakt en werden ze veel gerooid.
Nu zijn ze alweer een tijdje in de zomer aanwezig. Mocht je er één tegen 
komen ga er met een boog omheen. Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee.

Zomer in Heemstede

Door Bart Jonker

Heemstede – We gaan niet uit de 
hoogte doen, maar belichten wel 
twee planten die recht de hoogte in 
groeien: de schitterende stokroos 
(Alcea rosea) en het even zo mooie, 
doch zeer giftige vingerhoedskruid 
(Digitalis purpurea).

De stokroos: het stok- of 
paradepaardje van uw tuin
Wat is die fraai deze bloeiende stok-
roos, die we afgelopen week fotogra-
feerden op Kom In Mijn Tuin. Het is 
een plant die wel tot 2 meter de 
hoogte in kan groeien. De stokroos 
komt oorspronkelijk uit het gebied 
dat zicht uitstrekt van Turkije tot en 
met het Midden-Oosten en is lid van 
de plantengroep Malvaceae, oftewel 
de kaasjeskruidfamilie. Deze naam 
dankt de familie aan de vruchten van 
de plant met zaden, die op kaasjes 
lijken. Tot deze kaasjeskruidfamilie 
behoren eveneens hibiscus, lavatera 
en malva (het eigenlijke kaasjes-
kruid). Verre familieleden zijn ook de 
katoen- en cacaoplant. De zaden uit 
de vruchten kunnen gemakkelijk 
opnieuw gezaaid worden. De stok-
roos is echter meestal een tweejarige 
plant (hangt af van de cultivar), dat 
inhoudt dat die doorgaans pas in het 
tweede jaar bloeit. De plant kan 
echter meerjarig zijn als vaste plant.

De bloei hangt mede af wanneer de 
zaadjes worden gezaaid. Plant u al 
kleine plantjes van de stokroos vroeg 
in het voorjaar, dan zou het kunnen 
dat ze in hetzelfde jaar nog bloeien. 
Vaak zijn deze stokroosplantjes het 
jaar ervoor al gezaaid. Er bestaan 
dubbele en enkele stokroosvarianten 
in een legio aan kleuren. De bloeitijd 
loopt van juni tot en met oktober. De 
plant staat graag op een zonnige 
beschutte plek die niet al te vochtig 
is tegen een muur of schutting. Bloei-
ende stokrozen zijn een plaatje en 
een waar spektakel om te zien in uw 
tuin. Ook gedijen ze goed in een 
verstedelijkte omgeving. Ze zijn 

uitermate geschikt om te planten in 
een boomspiegeltuintje in uw straat. 
Daar zie je ze op dit moment dikwijls 
weelderig bloeien in Heemstede. 

Stokrozen zijn niet bijzonder veelei-
send. Wel op tijd watergeven, anders 
drogen de plant en de zaden voor-
tijdig uit. De fraaie bloemen trekken 
vooral hommeltjes, vlinders en bijen 
aan. Knip de afgestorven stengels na 
de bloei van stokroos af in het najaar. 
Dek de afgeknipte plant af met stro 
in de winter tegen de vorst. De kans 
is groot dat de stokroos in het 
komende voorjaar/zomer uitloopt en 
weer opkomt. De stokroos staat 
symbool voor de vruchtbaarheid.

Vingerhoedskruid: gaaf en giftig
Ook vingerhoedskruid kan tot 2 
meter de hoogte in groeien en is een 
twee- of meerjarige plant. In Neder-
land komt die in het wild vooral veel 
in Limburg voor, maar de plant is 
tegenwoordig ook elders verwilderd. 
Zo fotografeerden wij het fraaie 
wilde vingerhoedskruid op de foto 
afgelopen week op de Utrechtse 
Heuvelrug. De plant wordt ook graag 
gezien in siertuinen. Vingerhoeds-
kruid is gemakkelijk te herkennen 
aan de eironde tot lancetvormige 
bladeren met gekartelde rand, die 
van onderen grijs behaard zijn.  De 
klok- of liever gezegd vingerhoed-
vormige bloemen, hangen bij elkaar 
in een tros. De wilde vorm heeft 
paarse bloemen met donkere wit 
omrande vlekken in de keel. Ook 
geelwitte varianten komen voor. De 
bloeitijd loopt van mei tot oktober. 
De plant vind je in bossen op 
gekapte plekken, halfschaduw. In de 
tuin voelt vingerhoedskruid zich als 
sierplant ook het liefste thuis op een 
open halfschaduw plek om tot zijn 
recht te komen. Let op: alle delen van 
de plant zijn uitermate giftig: pas dus 
op met kinderen en huisdieren! De 
plant bevat namelijk digoxine, een 
extract dat vroeger mondjesmaat 
werd gebruikt als medicijn tegen 
hartritmestoornissen en oedeem. In 
oude volksoverleveringen wordt 
vingerhoedskruid gerekend tot een 
van de zogenaamde heksenkruiden.

Ken uw tuin gaat de hoogte in: 
stokrozen en vingerhoedskruid

Bloeiende stokroos (Alcea rosea) op Kom In Mijn Tuin. Foto’s: Bart Jonker.

Fraai, maar zeer giftig: vingerhoedskruid (Digitalis purpurea). 

Heemstede - Op Kom In Mijn Tuin 
(KIMT) waar alles nu volop mooi in 
bloei staat, groeien natuurlijk aller-
hande kruiden zoals bieslook en 
peterselie. En wat is er dan leuker 
én lekkerder om dan zelf je eigenge-
maakte kruidenboter te fabriceren? 
En zo geschiedde afgelopen donder-
dagmiddag 1 juli. De kinderen sne- 

den enthousiast de kruiden zo fijn en 
dat het een lieve lust was. Het was 
hartstikke gezellig aan de tafel waar 
iedereen aan de slag ging. Zo konden 
de kruiden makkelijk in de boter 
verwerkt worden tot een super- 
smakelijk eindresultaat. Even proe-
ven op een broodje en.... missie krui-
denboter bij KIMT geslaagd!

Kinderen maken eigen 
kruidenboter op KIMT

Samen kruidenboter maken. Foto: Mik van der Bor.

Heemstede - Voor de landelijke 
collecteweek van 19 t/m 25 septem-
ber zoekt de Nierstichting nog collec-
tanten in Heemstede.
Je ziet het vaak niet aan ze, maar 
opgroeien met een nierziekte eist 
ongelooflijk veel van kinderen. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
ze weer mee kunnen doen. Daarom 

zet de Nierstichting zich in voor een 
toekomst waarin nierziekten te ge- 
nezen zijn. In de week van 19 t/m 25 
september collecteren duizenden 
vrijwilligers voor de Nierstichting om 
zoveel mogelijk geld op te halen om 
dit te realiseren. Een collectant inves-
teert gemiddeld twee uur van zijn of 
haar tijd aan de collecte. Maar maakt 

daarmee echt een verschil. Interesse?
Als collectant aanmelden kan via 
www.nierstichting.nl/2uur.
Of bel 035-6978050 of stuur een 
e-mail aan collecte@nierstichting.nl.

U kunt ook direct bellen met Wil 
Berendsen, collectecoördinator in 
Heemstede, via 06-39211102.

Nierstichting zoekt nog collectanten in Heemstede
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AGENDA

WOENSDAG 7 JULI 
Laatste Knutselclub van het 
seizoen. WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van 13.30-15u. €5,- 
per keer of voor 5x kost €22,50. 
Aanmelden verplicht via app 
06-14234580 van begeleider 
Gaby Godijk. 

DINSDAG 13 JULI 
Iedere dinsdag en donderdag 
t/m 15 juli. Sportmix Jongeren: 
gratis coronaproof activiteiten 
voor 12 t/m 17 jaar. Sportpark 
Groenendaal, Sportparklaan 16, 
Heemstede, V. 16-17u. Rooster 
en inschrijven via:
https://jouw.teamsportservice.
nl/heemstede/project/
sportmix-jongeren-heemstede.

WOENSDAG 14 JULI 
Iedere woensdag. Inloopspreek-
uur Werkgroep Toegankelijkheid. 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede. Van 9.30-12 u.

Zomergespreksgroep ‘Vrij zijn 
van angst’ van nog 2 avonden 
(woe 14 juli en 11 augustus).
V. 19.30-21.30 u. Kosten: €20,- 
per avond. Plaats: De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden: www.wijheem-
stede.nl. Informatie/begeleiding: 
Jan Oostenbrink, tel. 
06-50815697.

DONDERDAG 15 JULI 
Heemgames en Luchtkussen-
spektakel door Plexat. Zwembad 
en sportcentrum Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede. 
Van 9-16.30u, verdeeld over 4 
sessies. Kinderen van 7 t/m 12 
gratis Aanmelden bij:
plexat@wijheemstede.nl.

DINSDAG 20 JULI 
Trefpuntlezing over beeldend 
kunstenaar Paula Modersohn-
Becker. WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Om 13.30u. Aanmelden is 
verplicht via 023 - 5483828 of 
info@wijheemstede.nl. 

DONDERDAG 22 JULI 
Excursie naar Enkhuizen en het 
Zuiderzeemuseum. Vanaf station 
Heemstede-Aerdenhout, vertrek 
trein om 09.04 uur. Kosten € 45,- 
incl. koffi  e en gebak, stadswan-
deling, lunch, thee met iets 
lekkers, excl. trein en toegang 
museum. Museum is gratis met 
Museumkaart anders €18,00. 
Uiterlijk 12 juli aanmelden 
via info@wijheemstede.nl. 

Heemstede - Op dinsdag 29 juni is 
zangeres Jeanne Companjen 
gestorven. Zij richtte in 1998 Opera 
Trionfo op en was tot 2013 actief als 
artistiek leider van het operagezel-
schap, dat in Heemstede was geves-
tigd. Slechts weinigen wisten dat 
Jeanne Companjen toen zij al 80 was 
nog over het gezelschap de scepter 
zwaaide. Haar leeftijd hield zij strikt 

geheim. Bekend, zelfs berucht, was 
zij om haar gedrevenheid. Zij kon 
theaterprogrammeurs tot wanhoop 
drijven. Zij bleef net zo lang bellen 
totdat het theater toezegde de 
nieuwe productie van Opera Trionfo 
op de planken te brengen.

Jeanne Companjen kon terugkijken 
op een glanzende carrière als 

zangeres. In de jaren vijftig begon zij 
haar zangopleiding aan het Conser-
vatorium van Amsterdam bij Annie 
Hermes en Felix de Nobel. Ze zette 
haar studies voort bij Paula Lindberg. 
Tot in de jaren 70 gaf zij recitals op 
internationale podia met haar vaste 
begeleider, pianist Rudolf Jansen. 
Haar repertoire omvatte liederen en 
oratoria.

Jeanne Companjen van Opera Trionfo overleden 

Heemstede - Speciaal voor de 
zomermaanden draaien er bij WIJ 
Heemstede aan de Herenweg 96 in 
Heemstede in de grote zaal van de 
Luifel vaker fi lms. Dit zijn vaak fi lms 
met een thema of nieuw uitgekomen 
fi lms. Wilt u meer informatie over de 
titel en/of de inhoud van de fi lm? 
Belt u dan even met de receptie van 
de Luifel: 023- 548 38 28.  
Opgeven voor de fi lm is verplicht en 
kan via www.wijheemstede.nl, 023-
548 38 28 of info@wijheemstede.nl.

Er is een maximum aantal bezoekers 
voor de fi lmzaal en vanzelfsprekend 
wordt deze volgens de geldende 
coronaregels ingedeeld. De volgende 
fi lms zijn komende weken te zien:  
• Komisch drama (2014) 
Film & Lunch op donderdag 8 juli om 
10.30 uur 
• Komisch drama (2014)
Film op woensdag 14 juli om 19.30 
uur 
• Misdaaddrama (2018)
Film op donderdag 15 juli om 16.00 
uur 
• Komisch drama (2017)
Film op woensdag 28 juli om 19.30 
uur.

Zomerfi lms in 
de Luifel 

Heemstede – Op dinsdag 20 juli om 
13.30 uur is er een Trefpuntlezing 
over Paula Modersohn-Becker door 
Michiel Kersten. 

Het korte leven van Paula Moder-
sohn is gevuld met kunst. Zij leefde 
voor en door haar schilderijen. Haar 
schilderijen van kinderen, portretten 
en stillevens hebben een heel eigen 
stijl en zijn uit duizenden herkenbaar. 
Zij zijn vooral eerlijk en wars van 
iedere zweem van sentimentaliteit, 
maar geladen met gevoel en daar-
naast vooral robuust, stevig en 
krachtig geschilderd. Het zijn werken 
die je bij de keel grijpen. Michiel 
Kersten vertelt over haar leven.

De lezing is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel , Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanmelden is verplicht via 023 - 
5483828 of info@wijheemstede.nl. 

Trefpuntlezing over 
beeldend kunstenaar 
Paula Modersohn-
Becker  

Heemstede - Donderdag 22 juli 
vindt een excursie naar Enkhuizen en 
het Zuiderzeemuseum met Michiel 
Kersten plaats. Enkhuizen, dat al in 
1359 stadsrechten verkreeg, heeft 
een prachtig historisch centrum. De 
vele rijke gevels en het stadhuis, ont-
worpen door Steven Vennecool, her-
inneren aan deze veelbewogen tijd. 
Programma: 
• 9:04 uur Vertrek trein vanaf 

Heemstede-Aerdenhout (aankomst 
10:22 uur) 
• 11:00 uur  Koffi  e en gebak
• 11:30 - 13:00 uur Stadswandeling 
o.l.v. Michiel Kersten
• 13:00 uur Zuiderzeemuseum & 
lunch in museum
•16:00 uur Thee, koffi  e of fris in 
museum met iets lekkers
•17:09 uur Trein naar Heemstede-
Aerdenhout (aankomst 18:26 uur).

Kosten € 45,- incl. koffi  e en gebak, 
stadswandeling, lunch, thee met iets 
lekkers, excl. trein en toegang 
museum. Museum is gratis met 
Museumkaart anders €18,00. Voor de 
trein kunt u van de vrije reisdag 
gebruik maken. 
Uiterlijk 12 juli aanmelden i.v.m. 
reserveren lunch en afspraken 
museum. Stuurt u een mailtje naar:
info@wijheemstede.nl.

Excursie naar Enkhuizen en het 
Zuiderzeemuseum met Michiel Kersten

Stadhuis Enkhuizen. Foto: aangeleverd.

Haarlem - In Museum Haarlem is de 
tentoonstelling Studio Spaarnestad 
– Strips met een loonstrookje te zien.

Altijd al meer willen weten over strip-
tekenen en zelf aan de slag gaan? Op 

woensdag 14 juli en 28 juli verzorgt 
Hans Klaver beter bekend als 
Schwantz – de tekenaar van de dage-
lijkse strip ‘Beestjes’ - voor kinderen 
van 6 – 12 jaar een speciale work-
shop striptekenen.

De workshop is van 9.30 – 11.00 uur 
en vindt plaats in Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, 2011 EP 
Haarlem. De kosten zijn € 10,- p.p. 
Graag aanmelden per e-mail activi-
teiten@museumhaarlem.nl. 

Kinderworkshops Striptekenen in Museum Haarlem

Haarlem - Bij de tentoonstelling Alle-
maal Haarlemmers is een stadswan-
deling ontwikkeld naar de Vijfhoek. 
Ontdek de geheimen van het oude 

Haarlem en ga op stap met Jan Vos 
van Marken. De Haarlemse wijk waar 
de reus Cajanus heeft gewoond, 
waar de kinderen met hun blote 

voeten in tobben urine door wollen 
stoff en moesten trappen om deze 
schoon te maken, waar het eerste 
gasthuis van Haarlem stond en waar 
de Haarlemmer Olie werd gemaakt. 
Een wijk vol geschiedenis.
Na afl oop kan  de tentoonstelling 
Allemaal Haarlemmers worden 
bezocht. 

Er wordt gewandeld op 15 juli om 14 
uur; op 17 juli en 6 augustus start Jan 
om 10 uur bij Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47 in  Haarlem. 

Kosten €10,-pp, + entree bezoek 
museum, max. 15 deelnemers. 
Aanmelden via:
activiteiten@museumhaarlem.nl.

Kosten € 10,00 pp, + entree bezoek 
museum, max. 15 deelnemers.

Stadswandelingen in de Vijfhoek

Gillis Salomonsz Rombouts, Weverswerkplaats, 1656. Foto: Frans Hals Museum, 

Haarlem.





Juweel aan de grens
Sowieso is rijden door de omgeving 
van ’s-Heerenberg geen straf. De 
prachtige natuur in het licht heuvel-
achtige Montferland rond de rivier 
de Rijn nodigt uit om een heerlijke 
wandeling of fietstocht te maken en 
om naast ’s-Heerenberg de schattige 
plaatsjes Didam en Zeddam te 
bezoeken. Of om via Beek over de 
Eltense weg naar het Duitse Elten te 
gaan. Alle denkbare fiets- en wandel-
routes zijn mogelijk. ’s-Heerenberg is 
een juweel op zich. Door de eeuwen 
heen is de stad verbonden met de 
Berghse adel van het graafschap 
Bergh. En dat is nog duidelijk terug te 
zien. 

Huis Bergh
’s-Heerenberg was in het begin van 
de 13de eeuw hoofdstad van het 
graafschap Bergh. De heren van 
’s-Heerenberg woonden op de 
‘Monte’. Gezien de ligging werd het 
kasteel de Bergh genoemd (thans 
Huis Bergh). De stad verkreeg in 1379 
stadsrechten door Willem I van den 
Bergh. Huis Bergh is een beschermde 
buitenplaats met een kasteel dat 
oorspronkelijk werd omgeven door 
een binnengracht, een wal en een 
buitengracht. Wanneer het oorspron-
kelijke kasteel precies is gebouwd, is 
niet helemaal duidelijk, vermoedelijk 
is dit in de 12de eeuw geweest. Wel 
werden pas in 1938 de fundamenten 
ontdekt van een tufstenen toren die 
deel van de hoofdburcht was en 
moet dateren uit de 13de eeuw. Deze 
toren moet het eerste centrale verde-
digingspunt geweest zijn van het 
huis Bergh.
In de late middeleeuwen werd op de 
vermoedelijke pallisadering (een 
hindernis van palen) een ringmuur 
met meerdere hoeken aangelegd 
met een poort, vier kleine torens en 
een weergang, alles opgetrokken in 
baksteen. Ook het zaalgebouw werd 
opgericht, destijds veel groter dan de 
huidige hal. De nog steeds 
bestaande vierkante woon- en verde-
digingstoren werd gebouwd op de 
toenmalige ingang en moest de 
oude tufstenen toren vervangen.  De 
verdedigingswerken helemaal 
rondom kasteel en stad uit de 15de 
eeuw zijn uniek in Nederland. 
Daaraan dankt ’s-Heerenberg haar 
naam Kasteelstad.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog liep 
het kasteel aanzienlijke schade op en 

werden vele delen verwoest. Rond 
1610 begonnen de herstelwerkzaam-
heden onder Herman van den Bergh, 
die op het zaalgebouw een tweede 
verdieping plaatste. Omstreeks 1625 
werd de noordoosthoek van het 
kasteel uitgebreid. In 1701 maakte 
beeldhouwer Jan Rendeles een 
nieuwe ingangspartij uit Baumberger 
zandsteen. De kapel dateert uit 1728. 
Het kasteel kende twee grote bran-
den: in 1735 en in 1939.  Na de 
laatste brand in 1939 heeft Dr. J.H. 
van Heek vele delen van het kasteel 
in de 16de eeuwse stijl terugge- 
bracht.
Achter het kasteel ligt het parkbos de 
Plantage, dat in de 18de eeuw werd 
aangelegd. Hier is het heerlijk wan-
delen. Het parkbos bevat eeuwen-
oude eiken uit 1785. Tevens huizen in 
de Plantage zeldzame planten als de 
bosanemoon en de gevlekte arons-
kelk. Het park heeft twee hoofdlanen 
die elkaar kruisen. De ene laan kijkt 
uit op de Stiftskerk in het Duitse 
Hoog-Elten en de andere laan kijkt 
uit op de St. Martinikerk in Emme- 
rich.   

Ooit een gezamenlijke kerk
Bij de ingang van Huis Bergh, aan de 
Hofstraat, staat de Nederlandse 
hervormde kerk die in 1259 door 
Adam van den Bergh werd gebouwd. 
Een unieke kerk, want tot 1895 werd 
er door zowel de protestanten als 
door de katholieken van deze kerk 
gebruik gemaakt. Door de bevol-
kingstoename en de verslechterde 
verstandhouding tussen protes-
tanten en katholieken, werd in 1895 
de Sint Pancratiuskerk voor de katho-
lieken gebouwd. Wel kregen de 
katholieken de originele kerkklokken 
uit 1495 voor hun nieuwe kerk mee. 

Het stadje ’s-Heerenberg ligt op een 
doorgangsroute tussen Emmerich en 
Zutphen die daar het bevaarbare 
riviertje de Wildt kruist. De inwoners 
werden poorters genoemd, burgers 
die stadsrecht genieten. Vanaf 1531 
zetelt het stadsbestuur van schout en 
schepenen in het ‘Nije Raethuys’.
Dit fraaie historische gebouw staat 
tegenover de Sint Pancratiuskerk. In 
de negentiende eeuw was ‘s-Heeren-
berg tot 1 januari 1821 een zelfstan-
dige gemeente. Daarna maakte de 
stad deel uit van de gemeente Bergh, 
die per 1 januari 2005 opging in de 
gemeente Montferland. 

Mechteld ten Ham en de Gouden 
Handen
In 1605 wordt de weduwe  Mechteld 
ten Ham ter dood veroordeeld op de 
brandstapel wegens hekserij. Nog elk 
jaar wordt dit herdacht tijdens het 
Mechteld ten Ham-weekend. Er is 
nog een beeldje in de stad van haar 
te vinden. 

In 1910 wordt aan de weg naar 
Emmerich door Duitse Jezuïeten het 
neo-romaanse Bonifatius-klooster 
opgetrokken. Het klooster wordt 
daarna bewoond door de Witte 
Paters en de paters Salesianen. Het 
voormalig internaat van het klooster 
kwam in 2010 in opspraak, na 
gevallen van ontucht en misbruik 
door geestelijken.

Het honderdjarig bestaan van het 
klooster werd derhalve in 2010 niet 
gevierd, omdat dit als ongepast werd 
geacht. In 1971 werd het voormalige 
klooster tot een creativiteitscentrum 
omgebouwd met de naam de 
‘Gouden Handen’, dat In 1999 wordt 
gesloten. Het gebouw is gerestau-
reerd en herbergt nu afdelingen van 
publieke diensten. De oude klooster-
tuin is thans een fraai stadspark. 

’s-Heerenberg is uw bezoek meer dan 
waard. En rijd gelijk even naar Duits-
land. Het loont daar zeker de moeite 
om benzine te tanken.

We schrokken ons namelijk een 
hoedje van de prijs in Nederland: de 
benzineprijs was op het moment van 
ons bezoek in Duitsland 1,54 euro. 
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Snuffelen in de historische Kasteelstad ’s-Heerenberg  

Door Bart Jonker

’s-Heerenberg/Heemstede – Pal aan de Duitse grens ligt in het fraaie 
Gelderse Montferland het historische stadje ’s-Heerenberg. De Heem-
steder ging op ontdekkingsreis in dit schitterende stadje, dat tevens de 
naam Kasteelstad draagt. En inderdaad: je proeft hier de rijke historie.  

Heerlijk wandelen in de Plantage, achter Huis Bergh.

Toegang naar Huis Bergh. Foto’s: Bart Jonker.

Huis Bergh achterzijde met gracht.

Sint Pancratiuskerk.

Het neije Raethuys.

De Gouden Handen.
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Bloemendaal – Vijf tegen vijf, elek-
trisch (E) of handgestuurd (H), met 
gemengde teams waarin mannen en 
vrouwen, mensen met en zonder 
beperking, en jeugd en volwassenen 
allemaal door elkaar spelen. Dat is 
rolstoelhockey. Rolstoelhockeyclub 
Kennemer Keien uit Overveen (sinds 
1983) won op 19 juni de titel van 
Club van het Jaar voor de gemeente 
Bloemendaal. De prijs werd tijdens 
een kleine feestelijke bijeenkomst in 
de Tetterodehal overhandigd door 
wethouder Nico Heijink.

In andere jaren huldigt Stichting 
SportSupport altijd de Sportkampi-
oenen, maar corona gooide roet in 
het eten. “Omdat we toch een club in 
het zonnetje wilden zetten hebben 
we de huldiging gekoppeld aan de 
Club van het Jaar-verkiezing”, licht 
organisator Pascalle Twisk van 
SportSupport toe.

Saamhorigheid
Rolstoelhockey is een fantastische 
sport. Christian (zonder beperking) 
speelt al ruim drie jaar samen met 
zijn broer (met een beperking) in het 
derde H-team. “Er heerst hier een 
sterk gevoel van saamhorigheid, je 
helpt elkaar waar je kan. En ik voel 
dat ik er echt helemaal bij hoor.” 

Kennemer Keien heeft vijf teams en 
vier trainers; het is een kleine club 
met prettig contact onderling”, aldus 
de voorzitter. In 2014 waren ze lands-
kampioen. “Het sociale aspect is erg 
belangrijk, maar het sportieve ele-
ment uiteraard ook. Onze kracht is de 
balans tussen presteren en kame-
raadschap.” Hij hoopt dat het 1e team 
binnenkort opnieuw in de Neder-
landse top speelt.

Omdat de vereniging graag onder-
deel uitmaakt van haar omgeving, 

worden er regelmatig vrienden- of 
familiedagen georganiseerd. Daar-
naast werken ze met plezier mee aan 
de Sportinstuif, het Sportontbijt en 
aan clinics op basisscholen in de 
buurt. “Door langs te gaan op het 
reguliere basisonderwijs bereik je 
zowel kinderen met een beperking 
als zonder”, zegt Pascalle. “Zo kunnen 
ze allemaal ervaren wat rolstoel-
hockey precies is.”

Inclusiviteit
Dennis van der Snoek, coördinator 
Aangepast Sporten van SportSup-
port, is zeer tevreden met al deze 
aandacht voor de rolstoelhockeyclub. 
“Ze zijn een geweldig voorbeeld van 
inclusiviteit: iedereen mag er zijn en 
mag meedoen!”

Meer informatie? Neem dan contact 
op met Dennis van der Snoek via:
mailto:dvdsnoek@sportsupport.nl.

Rolstoelhockeyclub Kennemer Keien is 
Club van het Jaar Bloemendaal

Rolstoelhockeyclub Kennemmer Keien. Foto: Renata Jansen Fotografie.

Tijdelijke bestuurswissel bij Rijnland: 
Bas Knapp wordt tijdelijk hoogheemraad
Regio – Op 30 juni trad Ineke van 
Steensel vanwege gezondheidsre-
denen tijdelijk af als hoogheemraad 
van Rijnland. Op deze manier krijgt 
zij voldoende tijd om goed te her-
stellen. Ineke blijft als VVD-lid actief 
binnen de Verenigde Vergadering 
(VV) van het hoogheemraadschap.
Ineke van Steensel treedt af voor een 
periode van 16 weken. Op woensdag 
30 juni is fractievoorzitter Bas Knapp 
door de VV benoemd als hoogheem-
raad om de werkzaamheden van 
Ineke van Steensel over te nemen. 
Jaap van Oeveren neemt de functie 
van fractievoorzitter van de VVD over 
van Bas.

Bas Knapp is geen nieuwkomer in de 
politiek. Sinds 2019 is hij lid van de 
gemeenteraad in de gemeente 
Noordwijk. In 2020 is Bas ook lid van 
de raad van toezicht geworden van 
de Leiden University Green Office en 
aansluitend in 2021 voorzitter van de 
raad van toezicht van de Nationale 
Jongeren Milieuraad.
Bas Knapp heeft in 2019 de cursus 
‘Actief voor het waterschap’ gevolgd 

en werd zijn interesse voor het water- 
schapsbestuur gewekt. In 2019 bij de 
waterschapsverkiezingen is hij via de 
VVD bij het algemeen bestuur van 
Rijnland gekomen.

Bas Knapp: “De komende 16 weken 
ga ik me richten op waterveiligheid. 
Naast het zuiveren van water is dit 
een topprioriteit van Rijnland. Graag 
zet ik mij in om het belang van water 
hoog op de agenda krijgen.”

Bas Knapp. Foto: aangeleverd door 

Hoogheemraadschap Rijnland.

Peter Ouwerkerk van Internationaal Orgel-
festival Haarlem ontvangt Henny Hogenbijl Prijs
Haarlem – De Henny Hogenbijl Prijs 
Muziek 2021 wordt dit jaar uitgereikt 
aan Peter Ouwerkerk, zakelijk leider 
van het Internationaal Orgelfestival 
Haarlem. De prijs, bestaande uit een 
beeldje en een geldbedrag van € 
15.000 wordt jaarlijks toegekend aan 
personen of instanties die zich, veelal 
achter de schermen, verdienstelijk 
maken op het gebied van de (klas-
sieke) muziek. De uitreiking vindt 
donderdag 22 juli 2021 plaats tijdens 
het Internationaal Orgelfestival 
Haarlem in de Grote of St-Bavokerk.

Vernieuwing en verjonging 
orgelwereld
Het Internationaal Orgelfestival 
Haarlem, opgericht in 1951, behoort 
tot de oudste orgelfestivals ter 
wereld en geniet over de hele wereld 
grote faam. Organisator, schrijver en 
organist Peter Ouwerkerk is sinds 
2009 de drijvende kracht achter het 
succesvolle festival dat ook in de 
hedendaagse muziekpraktijk veran-
kerd is. Als General Manager heeft hij 

het festival tot het huidige niveau 
doen stijgen, waarbij hij altijd oog 
heeft voor artistieke vernieuwing. 
Ouwerkerk, die zichzelf altijd op de 
achtergrond opstelt, is voor dit 
festival van groot belang. Daarnaast 
houdt hij zich bezig met de Stichting 
OpenOor – waarmee hij bijzondere 
projecten opzet – en de nieuwste 
loot aan zijn stam: de Stichting 
StayTuned.

Juryoordeel
De jury oordeelde dat met vernieu-
wende opdrachten en een scherp 
oog voor talentontwikkeling Peter 
Ouwerkerk een onvermoeibare 
aanjager is binnen de orgelcultuur. 
“Met de Young Talents Class, de 
Orgeldag voor Kids en met zijn 
nieuwe project StayTuned laat 
Ouwerkerk zien hoe toekomst, heden 
en verleden met elkaar verbonden 
kunnen zijn dankzij creativiteit en 
vernieuwing.” Het prijzengeld wil 
Ouwerkerk besteden aan het project 
StayTuned.nu waarmee hij met inspi-

rerende activiteiten orgel-spelende 
tieners wil stimuleren om door te 
gaan met orgelspelen.
Zie www.staytuned.nu.

De uitreiking vindt tijdens het Inter-
nationaal Orgelfestival Haarlem 
plaats op 22 juli, voorafgaand aan de 
innovatieve voorstelling Dromen als 
Messiaen.

Peter Ouwerkerk.

Foto: © Ronald Knapp.

Haarlem – Sinds donderdag 1 juli 
bevat de tuin van woonzorgcentrum 
Sint Jacob in de Hout een Proeftuin: 
een tuin met eetbare planten, 
groenten en fruit. Bewoners van het 
woonzorgcentrum of uit de buurt, 
kinderen en ouderen, iedereen is 
welkom om meer te leren over de 
tuin of om samen te proeven en te 
ontdekken.
Met de onthulling van het Proeftuin 
bord door de heer Bos, bewoner van 
Sint Jacob in de Hout, en Wouter 
Rutten van MSD Nederland werd op 
donderdag 1 juli de Proeftuin offi-
cieel geopend. Na de officiële 
opening namen de bewoners samen 
met de genodigden een kijkje wat er 
in de Proeftuin te vinden is en 
werden er eenvoudige gerechtjes 
gemaakt van vruchten en bladeren 
die groeien in de Proeftuin. DJ Djeff 
maakte het feest compleet met 
gezellige muziek.

Wat is een Proeftuin?
Een Proeftuin is een stukje groen dat 
wordt omgetoverd in een mini voed-
selbos of eetbare tuin waarvan je 
kunt oogsten. De Proeftuin is echter 
meer dan alleen een tuin. Het is een 
ontmoetingsplek én een omgeving 
waarin je van alles kan ontdekken. 
Kinderen, ouderen en buurtbewo-
ners kunnen samen leren over de 
planten en dieren in de tuin, samen 
de biodiversiteit bevorderen en hun 
kennis over en weer delen. Samen 
plukt en proeft men van de oogst. 
Alle ingrediënten van de Proeftuin 
maken dat het niet alleen een 
eetbare tuin is, maar ook een groene 
magneet voor iedereen in de 
omgeving.

Op die website van IVN Natuuredu-
catie is meer informatie te vinden:  
www.ivn.nl/proeftuin/over- 
proeftuinen.

Feestelijke opening nieuwe 
Proeftuin in Sint Jacob in de Hout

V.l.n.r.: de heer Bos en Wouter Rutten openen proeftuin. Foto aangeleverd door Sint 

Jacob.
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Adresgegevens

Heemstede

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

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

Uw etensresten 
mogen ook bij 
het GFT-afval

Bekijk

de scheidings-

wijzer in de 

Meerlanden-

appJa!

Uw gft afval wordt in de zomer wekelijks opgehaald. Kijk op de afvalkalender 
welke dag dat is: heemstede.nl/afval/groente-fruit-en-tuinafval-gft

Wijzigingen Nederlandse 
identiteitskaart
Vanaf 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Deze ID-
kaart heeft 2 vingerafdrukken van de kaarthouder en een QR-code met het burgerservicenummer 
(BSN).

Gaat u deze zomer op vakantie naar het buitenland? 
Controleer dan de geldigheidsdatum van uw paspoort of identiteitskaart. Is die datum (bijna) 
verlopen, maak dan een afspraak met de afdeling Publiekszaken om het document te vervangen. 
Ga hiervoor naar heemstede.nl/afspraak.

De afgelopen weken zijn we in gesprek 
gegaan met inwoners en geïnteresseerden 
over de toekomst van de weekmarkt op de 
Valkenburgerlaan. Zo konden ze een online 
vragenlijst over de markt invullen. Deze 
vragenlijst is maar liefst 219 keer ingevuld. 
We hebben veel positieve en enthousiaste 
reacties ontvangen. Onder de deelnemers 
van de vragenlijst is een marktpakket verloot, 
met als winnaar Heemstedenaar Alexander 
Slag: “We mogen blij zijn met zo’n mooie en 
gezellige markt als Heemstede. 35 jaar bestaan, 
wie kan dat nou zeggen?”. Hij was blij zijn 
input te mogen leveren en was overweldigd 
door het mooie samengestelde pakket van de 
marktondernemers: “Echt overweldigend. We 
zijn er erg blij mee”.

We verwerken de antwoorden en uitkomsten 
in een marktvisie. De marktvisie wordt na de 
zomer in de gemeenteraad besproken en 
vastgesteld. Deze marktvisie vormt daarna de 
basis voor verdere besluiten en wijzigingen.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/marktvisie. 

Heemstedenaren 
positief over weekmarkt

Cameratoezicht 
Schollevaarlaan
Na vele meldingen van jeugdoverlast rond 
de speelvoorziening in de Schollevaarlaan 
is er op 29 juni 2021 een camera geplaatst. 
Deze camera biedt de politie en gemeente 
tot en met oktober 2021 toezicht op de 
speelvoorziening. Na deze periode vindt een 
evaluatie plaats over de inzet van de camera. 
De beelden worden maximaal 4 weken 
bewaard en daarna automatisch vernietigd 
tenzij deze voor een specifi ek onderzoek 
moeten worden veiliggesteld.

Wilt u overlast actief blijven melden? 
Dat kan via 0900-8844. Het is belangrijk dat u 
dit blijft doen.

Bel of mail gerust
Heeft u nog vragen over de inzet van het 
cameratoezicht, dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente Heemstede via 14 023 of 
gemeente@heemstede.nl.

Sinds kort kunnen gezinnen in Heemstede die 
overbelast zijn een beroep doen op stichting 
Buurtgezinnen. Een nieuw initiatief gebaseerd op 
een oude gedachte: opvoeden doen we samen. 

Hoe werkt het? 
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) 
worden gekoppeld aan een warm en stabiel 
gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen 
kinderen wat extra liefde en aandacht en 
worden ouders even ontlast. Er zijn nog 
steungezinnen nodig, dus meld u gauw aan op 
buurtgezinnen.nl.

Steungezinnen gezocht

Nieuwe regelgevingen
- Op 24 juni 2021 heeft de raad de 

Verordening starterslening Heemstede 
2021 (publicatienummer 2021-213533) 
vastgesteld. Deze verordening is op 1 juli 
2021 in werking getreden. De Verordening 
Starterslening gemeente Heemstede 2017 is 
hiermee vervallen. 

- Op 29 juni 2021 heeft het college de 
Beleidsregels om te anticiperen op de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
Heemstede 2021 (publicatienummer 2021-
213539) vastgesteld. Deze beleidsregels zijn 
op 1 juli 2021 in werking getreden.

- Op 29 juni 2021 heeft het college het 
Havenreglement (publicatienummer 2021-
213428) vastgesteld. Dit Havenreglement 
treedt op 13 juli 2021 in werking. 

Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer. 

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015
Op 24 juni 2021 heeft de raad de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015 
ingetrokken. Deze Verordening is vanaf 1 juli 2021 vervallen. Lees voor meer informatie het raads-
besluit op de website gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/
24-juni/20:00/Raadsvoorstel-Verordening-Starterslening-gemeente-Heemstede-2021-1.pdf. 

Intrekking regelgeving



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

Omgevingsvergunningen

Verwijdering fietswrakken

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Cesar Francklaan 61-183 (Spaarnelicht), het 

plaatsen van 2 vlaggenmasten (8 meter), 
wabonummer 862179, ontvangen 23 juni 
2021

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen van 
een fietsoverkapping in voortuin, wabo-
nummer 859721, ontvangen 21 juni 2021

- Hageveld 15, realisatie stookruimte, wabo-
nummer 861721, ontvangen 23 juni 2021

- Herfstlaan 3, het kappen van 3 bomen, 
wabonummer 860901, ontvangen 22 juni 
2021

- Herfstlaan 3, het verwijderen van een 
coniferenhaag van +/- 35 meter lang en +/- 
12 meter hoog ten behoeve van renovatie 
plantsoen en renovatie muur, wabonummer 
862329, ontvangen 24 juni 2021

- Schouwbroekerstraat 14, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 863326 
ontvangen 25 juni 2021

- Schouwbroekerstraat 16, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 863341, 
ontvangen 25 juni 2021

- Vrijheidsdreef, het plaatsen van 
speeltoestellen, wabonummer 853486, 
ontvangen 9 juni 2021

- Willem Klooslaan 17, een uitbouw aan 
de voorgevel ten behoeve van de entree, 
wabonummer 863431, ontvangen 25 juni 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 38, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-
nummer 841135, verzonden 29 juni 2021

- Cesar Francklaan 23, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-
nummer 842865, verzonden 28 juni 2021

- Cesar Francklaan 25, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-
nummer 842875, verzonden 28 juni 2021

- Cruquiusweg 27-27a, vervangen van de 
kozijnen voorgevel 1e verdieping van het 
pand, wabonummer 825499, verzonden 

 29 juni 2021
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 164, het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 817081, verzonden 28 juni 
2021

- Glipper Dreef 199B, het aanleggen van een 
glasvezel aansluiting, wabonummer 851356, 
verzonden 30 juni 2021

- Herfstlaan 3, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 860901, verzonden 30 juni 
2021

- Herfstlaan 3, het verwijderen van een 
coniferenhaag van +/- 35 meter lang en +/- 
12 meter hoog ten behoeve van renovatie 
plantsoen en renovatie muur, wabonummer 

862329, verzonden 30 juni 2021
- Jacob de Witstraat 21, het uitbreiden van 

een woning op de begane grond en 1e 
verdieping, het vergroten van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
826258, verzonden 29 juni 2021

- Leidsevaartweg 45, het wijzigen van de 
bestemming agrarisch naar de bestemming 
wonen en tuin, wabonummer 831989, 
verzonden 28 juni 2021

- Marisplein 5, het verbouwen en uitbreiden 
van het clubhuis KR&ZV ‘Het Spaarne’ 
op de verdieping ten behoeve extra 
sportfaciliteiten, wabonummer 815881, 
verzonden 29 juni 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
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het plaatsen van 

een garage met een luifel, wabonummer 
848580, ontvangen 1 juni 2021

-  Fazantenlaan 39, het plaatsen van een 
opbouw op de bestaande berging, wabo-
nummer 853770, ontvangen 10 juni 2021

-  Narcissenlaan 25, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabo-

nummer 852869, ontvangen 8 juni 2021
-  Nicolaas Beetslaan 9, het vervangen van 

dakkapellen, het maken van een loggia 
op het dak van de 1e verdieping aan 
de achtergevel en het wijzigen van de 
hoofddraagconstructie, wabonummer 
858715, ontvangen 18 juni 2021

-  Van den Eijndekade, Haven, afwijken 
van het bestemmingsplan voor verhuur 
elektrische boten en 8 ligplaatsen in de 
haven, wabonummer 844297, ontvangen 
26 mei 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
- Van den Eijndekade, Haven, afwijken 

van het bestemmingsplan voor verhuur 
elektrische boten en 8 ligplaatsen in de 
haven, wabonummer 844297, ontvangen 
26 mei 2021

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 53: een 
groene damesfiets, merk Ranger

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 68: een 
zwarte damesfiets, merk Popal

- Binnenweg, ter hoogte van 15: een zwarte 
damesfiets, merk Union

- Binnenweg, ter hoogte van 61: een groene 
damesfiets, merkloos

- Binnenweg, ter hoogte van 108: een 
zwarte damesfiets, merkloos, een blauwe 
herenfiets, merk Gazelle, een groene 
damesfiets, merk Champion Tour, een 
zwarte damesfiets, merk Lifetime, een witte 
kinderfiets, merk Cortina

- Oosterlaan, ter hoogte van 2: een zwarte 
herenfiets, merk Romet

- Koediefslaan , ter hoogte van 1: een witte 
damesfiets, merk Pelikaan, een zwarte 
damesfiets, merk Vogue

- Van der Horstlaan, ter hoogte van 62: een 
blauw/grijze herenfiets, merk Sparta

- Godfried Bomanslaan, ter hoogte van 1: een 

zwarte damesfiets, merk Limit, een zwarte 
damesfiets, merk Gazelle

- Cruquiusweg, ter hoogte van halte 
Cruquiusweg: een rode damesfiets, merk 
Batavus, een zwarte damesfiets, merk BSP, 
een groene damesfiets, merk Gazelle, een 
zwarte damesfiets, merkloos

- Wipperplein, ter hoogte van 10: een brons/
zwarte damesfiets, merk Gazelle

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van halte 
Wipperplein: een paarse damesfiets, merk 
Sparta

- Julianaplein, ter hoogte van 1: een wit/
groene damesfiets, merk Union, een zwarte 
damesfiets, merk Ranger

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van halte 
Julianaplein: een grijze damesfiets, merk 
Batavus, een zwarte kinderfiets, merkloos, 
een groene damesfiets, merk Cortina, een 
blauw/zilveren herenfiets, merk Giant

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een groene herenfiets, merk Gazelle, een 
paarse damesfiets, merk Giant, een zwarte 
damesfiets, merk Union

- Van lijndenlaan, ter hoogte van 22: een 
zwarte herenfiets, merk Alpina, een 
paarse damesfiets, merk MGI, een zwarte 

damesfiets, merk Vogue
- Sparrenlaan, ter hoogte van restaurant 

Groenendaal: een zwarte damesfiets, merk 
Cumberland

- Matthijs Vermeulenlaan, ter hoogte van 1: 
een zwarte herenfiets, merk B-Twin, een 
grijze damesfiets, merk Livingstone, een 
grijze herenfiets, merk Raleigh

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 8: een 
grijze damesfiets, merk Altra, een zwarte 
damesfiets, merk Batavus, een zwarte 
damesfiets, merkloos, een zilveren 
herenfiets, merk Itek, een paarse damesfiets, 
merk RIH, een blauwe herenfiets, merk 
Gazelle

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 12: een 
blauw/grijze damesfiets, merk Limit

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 34: een 
zwarte damesfiets, merk Batavus

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 62: een 
blauw/grijze herenfiets, merk Sparta

- Zandoorter Allee, ter hoogte van 3: een 
zwarte herenfiets, merk Sparta, een zwarte 
damesfiets, merk Cortina, een zwarte 
damesfiets, merkloos

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 169: een 
groene damesfiets, merkloos

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 179: een 
zwarte damesfiets, merk Gazelle

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 127: een 
zwarte herenfiets, merk Spirit, een zwarte 
kinderfiets, merk RockRider

- Willem Klooslaan, ter hoogte van halte 
Koediefslaan: een groene herenfiets, merk 
Rivel

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 21 juli 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, Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.




