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Door Bart Jonker

Heemstede- Alle wijken en straten 
van Heemstede te voet doorkruisen. 
Jan Kroezen en Tanna Sluyter voeg-
den de daad bij het woord. En dat 
bleek een ware ontdekkingstocht. 

Het werd een soort van verslaving
Tanna: “Het idee is eigenlijk ontstaan 
omdat ik meer wil gaan wandelen als 
ik komend jaar met vervroegd pen-
sioen ga. Het leek me leuk om als 
doel alle straten van Heemstede te 
gaan lopen. Ik vertelde dit idee aan 
Jan. Hij was gelijk enthousiast en 
wilde meelopen. Toen dacht ik 
echter: ‘Waarom uitstellen tot mijn 
pensioen, we kunnen het wel gelijk 
doen.’ Juist in deze coronatijd is 
bewegen zo belangrijk en zo kun je 
ook je dagen in deze tijd vullen.’ We 
zijn 20 november begonnen en 
hebben gelopen tot en met 20 
december. We hebben per week 3 
dagen gelopen. Wel in het weekend: 
vrijdag, zaterdag en zondag. Aanvan-
kelijk liepen we minder kilometers, 
maar we werden steeds fanatieker, 
dus gingen we steeds meer lopen. 
Het werd eigenlijk een soort van 
verslaving.  Als we dan liepen was het 
vaak van: ‘dan moeten we dat wijkje 
ook nog maar even meenemen’.   

Straten die we nog niet kenden
Jan vult aan: Ik schat dat we in totaal 
zo tussen de 150 en 180 kilometer 
gelopen hebben. We hebben alles in 
delen gedaan, omdat je van huis naar 
bepaalde stukken toe moet lopen en 
zodat je niet steeds dezelfde straat 
ernaar toe pakt. Sommige wijken 
liepen we wel in een keer. Het leuke 
was dat we tijdens het wandelen ook 

straatjes en wijken ontdekten die we 
nog niet kenden, ondanks dat we zelf 
allang in Heemstede wonen. Zoals de 
wijken rond het station als de Vogel-
wijk en de oude wijk rond het 
Roemer Visscherplein. Erg mooi daar. 
Wat vooral leuk is dat je vroeger een 
nieuwbouwwijk als Merlenhove 
gebouwd hebt zien worden en dat 
het nu volwassen wijken zijn met 
veel oude bomen en begroeiing. De 
Rivierenbuurt vond ik ook erg leuk 
om te doen. Via het sporthorloge 
hielden we onze afgelegde afstand 
bij. Ik denk dat wij per keer zo’n 8 tot 
10 kilometer gelopen hebben.” 

Heemstede is heel divers 
Tanna: “Wat op mij de meeste indruk 
heeft gemaakt is het verschil van 
grote huizen met enorme tuinen en 
dan ineens weer de buurtjes waar de 
huizen in de wijk vlak op elkaar 
staan. Dat contrast vond ik erg 
verrassend: Heemstede is wat dat 
betreft heel veelzijdig en heeft het 
qua diversiteit in straten en bouw 
goed voor elkaar. Van heel oude 
huizen tot spiksplinternieuwe 
woningen.
Soms liepen we doodlopende 
straatjes in waar we nooit eerder 
geweest waren. Zoals bijvoorbeeld 

de Wakkerlaan bij wandelbos Groe-
nendaal, die hadden we bijna gemist. 
We hebben in het bos alleen de offi  -
ciële wegen gelopen, zoals de Burge-
meester Van Rappardlaan, de 
Beukenlaan en de Sparrenlaan.” Jan: 
“Ik vond bijvoorbeeld de Kadijk en de 
Componistenbuurt erg mooi.

Op de plattegrond van Heemstede 
hebben we alle gelopen straten 
blauw gekleurd. Deze plattegrond is 
al een paar jaar niet verkrijgbaar. De 
nieuwe wijken die er niet opstaan 
hebben we natuurlijk ook allemaal 
gelopen.”

Te voet alle straten en wijken 
van Heemstede gaan ontdekken

Jan Kroezen en Tanna Sluyter. Foto: Bart Jonker.

 dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

warme chocolademelk
van

Door Bart Jonker

Heemstede – Ondanks de corona-
lockdown, kunnen gelukkig bepaal-
de zorg- en welzijnsbijeenkomsten 
alsmede dagbestedingsactiviteiten 
wel doorgang vinden op Plein1, dat 
op geheel eigen wijze in feestdagen-
stemming was opgetuigd. De Heem-
steder nam afgelopen woensdag 
even een kijkje.  
Zo werd onder meer bij de sociëteit 
voor ouderen van WIJ Heemstede 
onder leiding van Katinka Verdonk 
een kerstverhaal voorgelezen tijdens 
de kerstbijeenkomst. De kerststem-
ming was opperbest en zat er goed 

in. De sociëteit voor ouderen is een 
gezellige ontmoetingsplek op Plein1 
die wekelijks plaatsvindt. Daar kun-
nen allerlei activiteiten gedaan wor-
den, waarbij wel de coronarichtlijnen 
strikt in acht worden genomen om 
het zo veilig mogelijk te houden. Het 
is tevens een plek waar u met uw 
vragen rond zorg en welzijn terecht 
kunt en op weg geholpen kunt 
worden.  
Boven, bij Dreefhart van Kennemer-
hart vonden de dagbestedingsactivi-
teiten plaats. Een van de begeleiders, 
Marijke Bakker heeft er zin in deze 
dagen. Zij maakt al jaren enthousiast 
de traditionele eindejaarsquiz voor 

de deelnemers van de dagbesteding. 
Leuk en leerzaam en heel goed te 
doen als je een beetje het nieuws 
van het afgelopen jaar goed hebt 
gevolgd. “Het is altijd weer een dave-
rend succes”, aldus Marijke. 

Plein1 had daarnaast diverse kerst-
stallen verzameld van deelnemers en 
bezoekers. Door het gebouw heen 
zijn er heel wat te vinden en tentoon-
gesteld, in diverse vormen en maten. 
Zo zijn er traditionele kerststallen, 
maar ook moderne en zelfs kerst-
stallen voor kinderen te zien. Hart-
stikke leuk als originele kerstversie-
ring natuurlijk!

Plein1 toch in feestdagenstemming

Marijke Bakker met haar gloednieuwe eindejaarsquiz.

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Op onze redactie 
wederom een lawine van oplos-
singen voor de kruiswoord-
puzzel van vorige week. De 
juiste oplossing was: ‘De tijd 
gaat snel, gebruik hem wel’.
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Suus Angevaren de 
uiteindelijke gelukkige winnaar 
geworden. Zij mag de goedge-
vulde AH-boodschappentas vol 
biologische artikelen afhalen in 
de Albert Heijn-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. 
De winnaar is inmiddels geïnfor-
meerd. Van harte gefeliciteerd 
met uw prijs!

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Lanckorstlaan 59 staat op de 
hoek tussen Bronsteeweg 7 en 
Lanckhorstlaan 61. Er heeft op 
dit adres een onderneming 
gezeten. Het pand is in 
1926/1927 samen gebouwd met Bronsteeweg 5 en 7 
en Lanckhorstlaan 61 en 63. 
Het eerste berichtje over nummer 59 betreft op 18 mei 
1928 in het Haarlems Dagblad: een overlijdensbe-
richtje. Nummer 59 is echter weer spoedig bewoond 
volgens het adressenboek van Heemstede van 1 
januari 1929: A.J. van Wijk is de nieuwe bewoner. Zijn 
echtgenote overlijdt In 1936. Van Wijk blijft op nummer 
59 wonen. 
Volgens het adressenboek van 1 januari 1948 waren de 
bewoners van nummer 59 bedrijfsleider B. Tensen en 
landbouwer J. Tensen. In het Haarlems Dagblad van 14 
oktober 1953 staat de mededeling dat J. Tensen is 
beëdigd als makelaar in onroerende goederen. 
Het adresboek van Heemstede van 1 april 1961 
vermeldt twee bewoners op nummer 59. scheeps-
bouwkundige J.W. Lucas, maar ook mevrouw Tensen-
Biesheuvel. Ook in 1963 is dat nog het geval. 
In de raadsnotulen van april 1964 staat beschreven dat 
ook aan deze kant van de Lanckhorstlaan (net als bij 
Bronsteeweg 9) een stuk grond nodig is voor de 
nieuwe verkeerslichteninstallatie. 
Graveur H. Hilberink wordt op 1 november 1966 in het 
adressenboek van Heemstede genoemd op nummer 
59. Mevrouw Tensen-Biesheuvel wordt daar dan ook 
nog steeds als bewoonster vermeld. In 1971 opnieuw 
een nieuwe bewoner. P.P.W. Randoe. 
Vanaf de jaren 80 zit er een onderneming op Lanck-
horstlaan 59: makelaar ‘De Leeuw & Soeteman bv’, 

vervolgens ‘Kok Makelaars’. Via Google (Graydon) wordt 
bedrijf ‘Neuro 73 bv’ genoemd (oprichting 18 december 
2018).  
De nu-foto van Harry Opheikens is van 26 december 
2020. De toen-foto komt uit het NHA en laat de locatie 
zien in het jaar 1988. 

Mocht u informatie of oude foto’s over de Bronsteeweg 
hebben, dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl 
(H. Opheikens). Fotomateriaal van de panden is ook 
zeer welkom. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Bronsteeweg toen en nu (44)

Zandvoort – Rondom de kerst was 
het liedje ‘Flappie’ van Youp van ’t 
Hek weer vaak op de radio te horen. 
Dat bracht ons, Dierentehuis Kenne-
merland, op het idee om iets over 
konijnen te vertellen. In onze opvang 
vangen we ook zwerfkonijnen op.
In de zomer duiken ze vaak overal op 
en komen er dieren binnen van Lisse 
tot Haarlem en vanuit de hele Haar-
lemmermeer tot Zandvoort.

De konijntjes blijven in ieder geval in 
het asiel tijdens hun zogeheten 
‘zwerftermijn’. Dit zijn de eerste twee 
weken na binnenkomst van een dier. 
In die termijn kan een eigenaar zijn 
huisdier bij ons terugvinden. Na 14 
dagen wordt het dier van ons. We 
mogen de hond, kat of konijn dan 

laten steriliseren of castreren en 
herplaatsen bij een nieuwe eigenaar.

Vaak gaan onze konijnen na de 
zwerftermijn naar het Knaagdieren-
centrum in IJmuiden. Deze opvang is 
gespecialiseerd in allerlei soorten 
knagertjes en konijnen. Daarom 
komen er ook altijd veel mensen 
langs die gericht op zoek zijn naar 
twee konijnen of een (nieuwe) vriend 
van het konijn dat ze al hebben. 
Konijnen zijn groepsdieren die eigen-
lijk niet alleen gehouden zouden 
moeten worden.

Het Knaagdierencentrum is inmid-
dels een ervaren ‘datingbureau’ voor 
konijnen. Heeft u een eenzaam 
konijn thuis? Een goed voornemen 

voor 2021 is dan om eens te over-
wegen om op zoek te gaan naar een 
vriend of vriendin voor uw huisdier. 
Bij het Knaagdierencentrum kunnen 
ze u er veel meer over vertellen. Ze 
zijn bereikbaar op telefoonnummer 
088 – 811 34 55 of per e-mail:
knaagdierencentrum@dierenbe-
scherming.nl.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5,
Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en met
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook
telefonisch bereikbaar.

Flappie en andere zwerfkonijnen in de opvang

Bino en Tammie. Foto aangeleverd 

door Dierentehuis Kennemerland. 

LEZERSPOST

Deze behoefte van een hond
kregen wij als ‘kerstpakket’ naast 
ons huis.
Dit komt meer dan regelmatig 
voor. Het is schandalig- de 
beschaafde hondenbezitters 
niet te na gesproken- hoe mede-
buurtbewoners (omgeving 
Vogelpark) hiermee denken om 
te kunnen gaan.

W. van der Meer, Heemstede

Smerig
‘kerstpakket’

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het ziet er nog steeds 
niet fl orissant uit met de coronabe-
smettingen. Het aantal besmettingen 
neemt amper af. In de afgelopen 
week kwam het aantal vastgestelde 
besmettingen uit op 95. Dat is 9 
meer dan een week eerder. Verwacht 
mocht worden dat de strengere 
maatregelen nu langzaam zichtbaar 
moesten zijn. Op Tweede Kerstdag 
werden er nog bijna 10.000 personen 
in Nederland positief getest. 

Ondanks het verzoek dat niet te 
doen, zijn er toch heel wat landge-
noten op familiebezoek gegaan. 
Weliswaar in klein groepjes, maar 
toch kan daardoor het aantal 
besmette personen weer verder 
oplopen. Het zo vaak gehanteerde 
R-getal ligt momenteel op 1,25 waar 
dit onder de 1 moet liggen. Per dag  
worden er 36 mensen op de IC-afde-
lingen opgenomen. Er sterven dage-
lijks nog veel te veel patiënten.

De GGD meldt op 26 december 49 
sterfgevallen waarvan een aantal van 
eerdere datum is. Bij ongeveer 6 
personen van 70+ is in Heemstede 
het virus de afgelopen dagen vastge-
steld. Een persoon is opgenomen in 
het ziekenhuis. 

Er is dus nog een lange weg te gaan 
alvorens er greep komt op een 
verdere uitbraak. Rond 15 januari, als 
ook oud en nieuw al achter ons ligt, 
is pas echt vast te stellen of de 
besmettingen afnemen. De start van 
de vaccinatie per 8 januari zal in 
aanvang nog weinig eff ect sorteren, 
al zal gaandeweg de invloed van het 
vaccin merkbaar moeten zijn.  

Corona in 
Heemstede 
week 52

Heemstede – Dance Ballet Center 
(DBC) uit Heemstede had voor het 
weekend van 19 en 20 december een 
tour langs verschillende bejaarden- 
en verzorgingstehuizen gepland. Het 
was de bedoeling dat de leerlingen 
en docenten van DBC met een 
touringcar rondgereden werden naar 
Hoofddorp, Haarlem, Heemstede en 
Velserbroek, onder het thema 
´Samen tegen eenzaamheid´.
Ze hadden een heel kerstrepertoire 
gemaakt. Helaas door de aange-
scherpte coronamaatregelen van 
maandag 14 december moest de 
hele tour afgeblazen worden. Tot 
teleurstelling bij de leerlingen en 
ouderen die er allemaal ontzettend 
naar uit hebben gekeken.
De docenten van DBC zochten 
meteen naar een oplossing. Want ze 

konden de leerlingen en de ouderen 
niet in de kou laten staan. Buiten is 
het hele kerstrepertoire gefi lmd en er 
is een leuke, gezellige kerstspecial 
van gemaakt.
Deze DBC kerstspecial is doorge-
stuurd naar de tehuizen. Zo konden 

de leerlingen en docenten van DBC 
toch hun kerstgroet doorgeven aan 
de ouderen, die dat in deze bizarre 
tijd toch heel hard kunnen gebrui-
ken. In het voorjaar zal DBC de tour 
weer oppakken, als dat uiteraard 
weer mogelijk is. 

DBC on tour wordt DBC kerstspecial

Buitenopnames kerstspecial. Foto: aangeleverd door DBC.
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OUDEJAARSCOLUMN

Door Mirjam Goossens

Iedere familie heeft zijn tradities. Met oudejaarsavond 
stond bij ons thuis naast een berg oliebollen een aantal 
schalen met koude salades op tafel: zalmsalade, huza-
rensalade, rolletjes asperges, gevulde eitjes, garnalen 
en paling, net als bij een miljoen andere huishoudens, 
schat ik in. De grootste afnemer van deze lekkernijen 
was ongetwijfeld tante Bep. In de vorige eeuw hadden 
veel families wel een tante zoals zij. Altijd ongetrouwd 
gebleven zorgden zij voor oma of opa en vanwege het 
ontbreken van een eigen gezin werden zij de suiker-
tantes van de kinderen van hun broers en zussen. Mijn 
tante bleef dus op oudejaarsavond strategisch in de 
buurt van het saladebuffet en schoof er tenslotte tegen 
middernacht maar een stoel bij om haar bordje tijdig 
aan te kunnen vullen. Ach, zo’n tante als zij gun je ieder 
gezin. Bijna karakteristiek de ongetrouwde juffrouw, 
maar toch een vat vol tegenstrijdigheden. Voorspelbaar 
was ze in verschijning zeker met haar eeuwig blauwe 
mantelpakjes. Als er nieuwe moesten komen waren ze 
weer in de tinten midden- tot donkerblauw. Ze cho-
queerde ronduit eens toen ze in een taupekleurig 
ensemble verscheen, alsof er een bom ontplofte. 
Hoewel uitgesproken behoudend in kledingkeuze was 
tante Bep wel soepel in opvattingen als het haar nicht-
jes betrof. Ze luisterde geamuseerd naar de verhalen 
van onze stapavonden – je kon haar echt alles toever-
trouwen – en ze bewonderde onze absurde outfits en 
experimentele kapsels of het normaalste zaak van de 
wereld was. De posters van popsterren boven ons bed 
hadden haar volle aandacht. Kortom, tante Bep was 
oprecht geïnteresseerd in de leefwereld van het stel 
opstandige pubers. Dan kan je toch niet meer stuk. 
Tante Bep was zonder meer onze favoriete tante. De 
lokale middenstand was iets minder ingenomen met 
haar, vermoed ik. Samen met haar oudere zus Rie 
vormde ze een schrikbeeld voor het winkelpersoneel. 
Er werd bij het shoppen gewikt en gewogen. Dozenvol 
gingen mee naar huis. Maar wij wisten al: die gaan alle-
maal terug. De kleur was bij daglicht toch iets anders 

dan in de winkel, de trui bleek op te kruipen. Het is 
maar goed dat er nog geen Zalando bestond in haar 
tijd. Ze had de halve voorraad laten komen. Het inter-
nettijdperk had haar sowieso kunnen bekoren, want 
met de introductie van de computerspelletjes 40 jaar 
geleden ging ze zonder aarzeling achter onze pc zitten 
en schoot met haar joystick hele legers naar de Filis-
tijnen. Maar haar voorkeur ging toch naar het weke-
lijkse potje scrabble met de bovenbuurvrouw. Mijn zus 
stelde eens voor een rondje mee te spelen. Verbijsterd 
kwam ze na afloop thuis en siste: ‘dat was eens maar 
nooit meer, die vrouwen gaan erin of er een Porsche op 
het spel staat. Ze betichten elkaar van gesjoemel, maar 
ze spelen gewoon allebei vals.’

Zo corrupt als bij bordspelletjes, zo trouwhartig was ze 
in haar toewijding aan de Rooms-Katholieke Kerk. Ze 
sloeg geen kerkdienst over en had een rotsvast vertrou-
wen in het hiernamaals. Hoe ouder zij en wij werden 
des te vaker was ze van de partij in ons gezin, hoe dan 
ook tante Bep moest erbij. Met het alleen zijn kon ze 
goed omgaan, vertelde ze me eens: ‘Ach kind, weet je, 
ik heb altijd het gezelschap van mijn gedachten en 
ideeën’. Nu ik ook alleen het nieuwe jaar in ga, geloof ik 
dat er stukje tante Bep in mij schuilt.

Ik wens iedereen een fantastisch en helend 2021. 

Met tante Bep naar 2021

Tante Bep.

Heemstede - De feestdagen zien er 
dit jaar anders uit. Helaas kunnen we 
dit jaar tijdens kerst en Oud en 
Nieuw niet met veel familie en 
vrienden samenkomen.
Gelukkig ontstaan er mooie initia-
tieven om elkaar een steuntje in de 
rug te geven en zijn er andere 
manieren om er toch een gezellige 
decembertijd van te maken. Zo 
voelen we ons op afstand, toch met 
elkaar verbonden.  

Hebt u een mooie nieuwjaarsgroet?
Om medebewoners van Heemstede 
ook in deze bijzondere tijd een 
mooie nieuwjaarsgroet te sturen, 
heeft de gemeente uw hulp nodig. 

Stuur een leuke selfie en een korte 
nieuwjaarsgroet vóór woensdag 30 
december naar:
evenementen@heemstede.nl.
Wie weet zien we u in de Heemsteder 
van 6 januari!

Een mooie nieuwjaarsgroet
door inwoners, voor inwoners

Klinken op het nieuwe jaar. Foto: aangeleverd door gemeente Heemstede.

GEDICHT

Fier, sterk en solitair sta je daar 
naar ik gehoord heb al 80 jaar! 
Bijna 50 jaar was jij mij trouw 
maar wat hoor ik nou? 
Ga jij verdwijnen  
en moet er een ander verschijnen? 
Voordat die 80 jaar is 
is onze lucht lang niet meer zo fris! 
Denk aan ons warme klimaat 
waarin je zomers bijna doodgaat… 
en onze kleren aan ons blijven plakken 
 
zodat je alleen nog maar in je tuinstoel kunt zakken! 
Als er dan een zeewindje opsteekt 
die onze loomheid doorbreekt 
en al jouw blaadjes doet waaien 
kan de energie weer oplaaien! 
Dan komt er een keer in ons treurig lot 
 
en drijven wij de spot  
de groene blaadjes ritselen dat het een lieve lust is 
en wij voelen ons weer heel fris! 
Tot onze grote vreugde hoorden wij  
- en dat maakt ons heel erg blij- 
dat vele mensen uit de Indische buurt 
ook hoopten dat het nog even duurt 
voordat deze sterke boom gaat verdwijnen  
en dat er een 2e onderzoek zal verschijnen 
door de gemeente gestart 
en dat verwarmt ons hart! 
Wat zal Philène blij zijn   
en de hele Borneostraat vindt het fijn! 
 
Dus, mensen houdt moed 

want alles komt goed!

Gerrie Loenen

Ode aan de populier

Door Eric van Westerloo

Heemstede – De renovatie van het 
fietspad Wipperplein/Cruquiusweg 
staat op de rol van de gemeente. Na 
gedegen onderzoek kwam extern 
bureau XTNT met oplossingen de 
fietsverbinding op te waarderen. 
Afgezien van het benodigde onder-
houd is het streven de verbinding 
veiliger en comfortabeler te maken. 
De verbinding moet op termijn een 
schakel vormen tussen Hoofddorp en 
Zandvoort. Het pas binnen de regio-
nale, provinciale en gemeentelijke 
plannen.  
De omwonenden hebben het plan al 
mogen inzien. Zeven bewoners 
hebben op- en aanmerkingen op het 
plan, de overigen reageerden niet. 
Naar aanleiding van hun reacties is 
het ontwerp aangepast. Het project 
gaat rond de 700.000 euro kosten 
waarvan de provincie mogelijk een 
ton of 4 zal bijdragen. De auto blijft 
op delen van de ventweg te gast. 
Waar mogelijk geldt tweerichtings-
verkeer en is de rijbaan via belijning 
gescheiden.  
De parkeerplaatsen op een deel van 
de weg worden iets anders ingericht, 
zodat er meer voertuigen kunnen 
parkeren. Waar mogelijk wordt de 
weg verbreed ten gunste van een 
ruimere fietsbaan. De bocht in de 
ventweg achter het tankstation 
wordt iets flauwer, zodat deze wat 

overzichtelijker wordt. Door de krui-
sing met de Sumatrastraat en de 
Molenwerfslaan anders in te delen 
wordt deze iets smaller. Zo gaat de 
snelheid uit het verkeer. Her en der 
worden om de +/- 100 meter drem-
pels aangelegd. Hierdoor gaat de 
snelheid eruit zodat het veiliger 
wordt voor fietsers.  
 Tevens zou de ingang naar het tank-
station eenrichtingsverkeer moeten 
worden. Auto’s vanaf de ventweg die 
linksaf willen richting Hoofddorp, 
kunnen dat niet meer. Zij moeten 
rechtsaf en verderop keren of een 
rondje maken. Dat is niet ideaal. Een 
stukje of de gehele stoep moet op de 
ventweg worden opgeofferd om 
meer ruimte te creëren. Het midden-
eiland op de Javalaan moet wat 
langer worden.  

Het gehele fietspad wordt voorzien 
van rood asfalt en witte belijning. 
Waar dat mogelijk is worden de 
randen met klinkers betegeld. Het 
spreekt voor zich dat 30 km voor het 
autoverkeer op de ventweg gaat 
gelden. Op 14 januari wordt het 
onderwerp besproken in de raads-
commissie Ruimte. Dat is ook het 
moment dat inwoners kunnen 
inspreken. In mei wordt het plan ter 
inzage gelegd en kan men alsnog 
reageren. In oktober wordt de 
opdracht aanbesteed en volgt de 
uitvoering in het eerste kwartaal van 
2022.
Het gehele XTNT rapport en de reac-
ties zijn na te lezen op de gemeente-
lijke website - vergaderstukken 
commissie Ruimte van 14 januari 
2021.

Renovatie fietspad Wipperpein/
Cruquiusweg staat op de rol

De ventweg langs de Cruquiusweg. Foto: Eric van Westerloo.
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Heemstede - Ondanks de lockdown, 
heeft WIJ Heemstede in ‘de Luifel’ 
toestemming gekregen van de ge- 
meente voor het voortzetten van de 
‘open avonden Bewustwording’ on- 
der begeleiding van Jan Oostenbrink. 
Juist in deze onzekere tijd is dit de ge- 
legenheid voor persoonlijke vragen 
en antwoorden. Op 6 januari start 
een nieuwe serie van zes avonden. 
 
Van inzicht naar uitzicht 
Jan Oostenbrink: “Het ‘denken’ is 
functioneel nuttig, maar in psycholo-
gisch opzicht het ‘ontkennen van de 
werkelijkheid’. Niet iets absoluut 
nemen, maar een kans geven om te 
zien hoe het werkelijk is. We komen 
er niet met wat oppervlakkige (denk)
veranderingen. Dat is meer van het-
zelfde. Zie af van de patronen waar je 
in zit. Het is ‘uitnodigend zijn’. Verant-
woording nemen voor je eigen leven. 
Leer te leven in het moment. Wees 
alert, wees wakker. In die overgave, 
elke seconde wetende dat er meer is. 
In die verwachting durven leven. Dat 
je je voornemens invult. Niet uitpro-
beren, maar het een echte kans 
geven. Een sprong in het duister. Laat 
de controle los. Herhaling leeft niet. 
Vanuit de gevangenis kun je de be- 
vrijding leren kennen. Toon je moed 
en durf je oriëntatie vanuit je Hart te 
kiezen, en niet op basis van het ge- 
drag van anderen. Eigenlijk sta je 

voor de keus om een ‘veranderings-
proces’ door te maken. Pak het op, 
wees positief. Een spirituele houding. 
Een feest! Dan pas ontvang je alles 
wat er is. Dan vind je je werkelijke 
levensdoel, je bestemming.” 
Data: woensdag 6,13,20 en 27 januari 
en 3,10 februari 2021. Tijd: 19.15u - 
21.15 uur. Aanwezig: 19.00 uur. 
Plaats: de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Kosten: €105,- voor zes 
avonden; losse avonden €20,-. 
Kennismaking: gratis. Aanmelden: via 
www.wijheemstede.nl. Begeleiding 
en informatie: Jan Oostenbrink, tele-
foon: 06 50 81 56 97. Email:
jan.oostenbrink@gmail.com.

Gratis kennismaking open 
avonden Bewustwording

Jan Oostenbrink . Foto: aangeleverd.

Door: Mirjam Goossens

Heemstede – Niets leek de 16-jarige 
Annemarie Balk in 1986 in de weg te 
staan om een tophockeyspeler te 
worden. Toch voelde ze al enige tijd 
dat het niet goed zat in haar lijf. Ze 
was kilo’s afgevallen en had de hele 
dag dorst. Toen ze op het veld de bal 
niet meer goed wist te raken en ze 
bovendien zomaar van haar fiets viel, 
kwam ze in het ziekenhuis terecht. 
De diagnose was keihard: diabetes 
type1. Hoe haar leven eruit zou gaan 
zien kon ze toen nog niet inschatten, 
maar tophockey was van de baan, 
realiseerde ze zich direct. “Ik zat net 
in een kwetsbare periode, als tiener 
ben je toch al onzeker over wie je 
precies bent”, vertelt de inmiddels 
50-jarige Heemsteedse. Tijdens haar 
verblijf in het ziekenhuis leerde ze 
onder meer hoe ze zichzelf moest 
injecteren. Het was slechts één as- 
pect van haar nieuwe leven. “Je bent 
constant bezig je bloedsuikerspiegel 
te controleren en te corrigeren om 
eventuele complicaties zoveel moge-
lijk te vermijden”, vervolgt ze.

Verborgen voor de buitenwereld
”Er is weinig ruimte voor spontane 
acties, want je bent 24 uur per dag in 
de weer met de indeling van je activi-
teiten.” In 34 jaar tijd is gelukkig veel 
veranderd, volgens Annemarie: 
“Destijds was er weinig begeleiding, 
je moest het zelf maar uitzoeken. Nu 
is er meer informatie en begeleiding 
en de medische techniek heeft een 
ontwikkeling doorgemaakt.” 
Voor de buitenwereld hield Anne-
marie veel verborgen, want ze wilde 
net als iedereen een normaal leven. 
In haar studententijd feestte ze mee, 
maar liet niet zien hoeveel moeite 
het kostte. En ook later in haar werk-
omgeving legde ze de lat hoog, 
wellicht veel te hoog, besefte ze toen 
ze in een burn-out terecht kwam.
“Die topsportmentaliteit van: niet 
zeuren, maar doorgaan, is tevens een 
valkuil. Het was vaak frustrerend als 
het ondanks mijn doorzettingsver-

mogen weer niet lukte. Tot het mo- 
ment dat ik besefte dat ik eigenlijk 
best veel heb bereikt. Mijn chroni-
sche ziekte heeft er niet voor ge- 
zorgd dat ik op de bank ben blijven 
zitten. Daar ben ik trots op en dat 
wilde ik uitdragen.”

Ervaringen in boekvorm 
De leefstijl en vitaliteitscoach besloot 
haar verhaal op papier te zetten met 
als resultaat het zojuist verschenen 
boek ‘Prikken & Spuiten’ waarin ze de 
onzichtbare wereld achter chroni-
sche ziekte beschrijft. Ze moest daar-
voor veel overwinnen. “Het boek gaat 
over schaamte, kwetsbaarheid en 
eenzaamheid en vooral ook over de 
druk van de permanente overle-
vingsstand waarin ik zat.” Annemarie 
schreef het boek aanvankelijk voor 

zichzelf om alles op een rijtje te 
zetten. Haar verhaal bleek echter ook 
een openbaring voor haar man en 
kinderen, van wie je mag verwachten 
dat ze haar heel goed kennen, maar 
door het lezen van het boek veel 
beter inzicht kregen in haar gedach-
tegang als chronisch zieke. Herken-
ning in het boek is er tevens bij 
lotgenoten, hun directe omgeving 
en vanuit de medische zorg. “Er zijn 
5,3 miljoen mensen met een chroni-
sche ziekte. Dat ik van hen hoor dat 
ze ontroerd en geïnspireerd zijn door 
mijn boek is voor mij de mooiste 
beloning.” 

Het boek ‘Prikken & Spuiten’ is op 
aanvraag verkrijgbaar bij Boekhandel 
Blokker en via bestelmijnboek.nl/
product/prikken-en-spuiten.

De onzichtbare wereld achter 
het ‘Prikken & Spuiten’

Annemarie Balk. Foto: aangeleverd.

 

Omgeving Anna van Burenlaan, Crayenesterlaan (Haarlem-Zuid) (280 kranten).

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/STERS

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede -  Marenka Groenhuijzen legde de fraai verlichte katholieke 
Bavokerk vast.

Wees niet bang voor het donker
want daarin schuilt het licht.
We zien immers geen sterren
als het nergens donker is.
(Dichter Erik Blomberg)

Opmerkelijk Heemstede

IJmuiden - Met een scheepvaartop-
leiding kun je zowel aan de wal als 
aan boord van een zee- of binnen-
vaartschip carrière maken. Je werkt 
in een innovatieve sector met 
moderne elektronische apparatuur 
en geavanceerde computer- en 
communicatiesystemen. Je krijgt te 
maken met grote en soms ingewik-
kelde projecten. Elke dag haal je het 
beste uit jezelf in een internationaal 
speelveld. 

Vanaf het vmbo of havo ben je 
welkom, zeker met wiskunde en/of 
nask in je profiel. En als je op de 
mavo niet graag naar school gaat, 
voel je je in het beroepsgerichte 
onderwijs waarschijnlijk juist beter 
op je plek dan op de havo. Jongeren 
die altijd al droomden van varen 
komen al naar IJmuiden, maar nu 
vinden ook twijfelaars de school met 
innovatief onderwijs en moderne 
studentenhuisvesting. Bij Scheep-
vaart ontwikkelen studenten een 
stevige basis waar ze hun hele leven 

profijt van hebben. De scholen in 
Harlingen en IJmuiden bestaan 
respectievelijk 202 jaar en 115 jaar en 
zijn ontstaan vanuit de behoefte van 
rederijen aan goed opgeleid 
personeel. 

Meld je aan voor online Open huis 
IJmuiden zaterdag 9 januari. Ontdek 
je mogelijkheden tijdens online 
Open huis, meld je aan voor de digi-
tale meetings.
Kijk op novacollege.nl/scheepvaart.

Scheepvaartcarrière in techniek via Nova College

Maritiem simulator binnenvaart Nova College. Foto: aangeleverd.





10 inderegio.nl • 29 december 2020NIEUWS

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Donderdag 31 dec. 19.30u.
Leiding: Rob & Yvonne Elbers.
YouTube kanaal 
Nehemia-Heemstede.
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Kerkdiensten in elk geval tot en met 
17 januari 2021 alleen online, via 
YouTube en kerkomroep. Zie adver-
tentie elders in deze krant.
www.pknheemstede.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Alle vieringen kunnen alleen online 
worden gevolgd: www.pkntrefpunt.
nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 31 december, 9u. 
Eucharistieviering. Pastor R. 
Verhaegh.
Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Do 31 dec. 19.00 uur, H. Mis.
Aanmelden per e-mail info@olvhnl 
óf 023-5286608. 9.00 tot 12.00 uur
www. parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 3 januari, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.
De diensten kunt u volgen via de 
link: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl.

KERKDIENSTEN

Door Eric van Westerloo

Heemstede - In de donkere dagen, die het einde van het jaar aankondigen, is het ieder jaar weer een feest om al de verlichte tuinen, huizen en straten te zien. Vrijwel iedere straat is getooid met bran-
dende sterren, verlichte bomen, balkons en garages. Van een simpele kerstklok tot een arrenslee met de Kerstman. Mooie lichtpuntjes waar de hele omgeving van kan meegenieten.

Sfeervolle verlichting tooit Heemstede

Heemstede is op dit moment fraai verlicht. Foto’s: Eric van Westerloo.

Een gezellige 
jaarwisseling
Heemstede - Het team van de 
Heemsteder wenst u een gezel-
lige en feestelijke jaarwisseling 
toe en verwacht u weer te be- 
groeten in een nieuwswaardig, 
voorspoedig én gezond 2021!



Een leuke verrassing voor 
Heemsteedse gezinnen die in 
deze tijd wel een extraatje kunnen 
gebruiken: zij mochten vanmorgen bij 
het raadhuis een Christmas Foodbox 
ophalen. Deze Smaak van Heemstede-
Foodbox is gevuld met lokale 
producten. “Het is fi jn dat we het 
geld van de kerstbomenverbranding 
die niet doorgaat op deze goede 
manier kunnen besteden,” aldus 
wethouder Sjaak Struijf die de boxen 
overhandigde.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 december 2020

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

Openingstijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 - 13.00 uur
Woensdag van 8.30 - 17.00 uur
Donderdag van 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 - 13.00 uur

Aangepaste openingstijden:
Donderdag 31 december van 8.30 - 13.00 uur
Vrijdag 1 januari 2021 gesloten
Maandag 4 januari 2021 van 10.00 - 13.00 uur

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

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 www.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

Jaarwisseling 2020-2021

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het 
verboden om vuurwerk te vervoeren, te 
verkopen en af te steken. De regering verwacht 
daarmee de belasting van de zorg en andere 
hulpverleningsdiensten te verminderen. Het 
tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor 
vuurwerk uit categorie F1. Zoals sterretjes, 
knalerwten, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Tijdens de jaarwisseling geldt daarnaast een 
verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven, carbidschieten, wensballonnen 
en alle andere vormen van open vuur in 
de openbare ruimte in Heemstede. De 
veiligheidsrisico’s zijn daarvoor te groot.

Vuurwerkoverlast
U kunt vuurwerkoverlast op verschillende 
manieren melden. Tijdens kantoortijden belt u 
met 14 023. Buiten deze tijden belt u met de 
politie via 0900 8844. In noodgevallen belt u 
1-1-2. 
Informeer ons over vuurwerkoverlast. 
We gebruiken uw melding alleen voor 
evaluatiedoeleinden. Vul hiervoor het 
meldingsformulier in via heemstede.nl/
vuurwerk

Vuurwerk inleveren
Heeft u vuurwerk in huis en wilt u er vanaf? 
Dit kan in de gemeente Velsen op 28, 29 en 
30 december tussen 13.00 uur en 16.00 uur 
(gemeentewerf, Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid). Kijk voor meer informatie op 
www.velsen.nl

Afval
Tussen 30 december en 2 januari zijn 
(ondergrondse) afval- en kledingcontainers 
tijdelijk afgesloten of verwijderd. Het is 
verstandig uw eigen rolcontainer(s) ook op 
een veilige plek te stallen. Om brandgevaar, 
schade en vernieling te voorkomen mogen 
tot 2 januari geen open of met zeil afgesloten 
(bouw)containers in de openbare ruimte zijn 
geplaatst. Dit geldt ook voor schaftketen en 
toiletunits.

Kerstbomen ophalen
Kerstbomen worden opgehaald door 
Meerlanden in speciale ingeplande 
ophaalronden op dinsdag 5 en woensdag 6 
januari. Doet u uw kerstboom vóór 5 januari of 
na 6 januari de deur uit? Dan doet u deze (in 
stukken geknipt) in de groene gft-rolemmer of 
ondergrondse gft-container.

Level Maker Competitie 
van Hackshield
HackShield is een game die kinderen tussen 
de 8 en 12 jaar weerbaar maakt tegen 
cybercriminaliteit. Via een game worden 
kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf 
en hun omgeving kunnen beschermen tegen 
online gevaar.

Tip voor in de kerstvakantie
In HackShield kunnen kinderen hun eigen 
levels malen. En daar kunnen ze een speciale 
Shield mee winnen! Doe mee aan de Level 
Maker Competitie op joinhackshield.nl/
levelmaker en win een exclusieve Shield!

Smaak van Heemstede-Foodbox

Overlastspreekuur 
7 januari 2021
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 
In verband met coronamaatregelen vindt 
het overlastspreekuur van buurtbemiddeling 
niet op locatie plaats. U kunt op donderdag 
7 januari 2021 tussen 14.00 en 15.00 
uur bellen met (023) 569 88 83. U wordt 
dan doorverbonden met de coördinator 
buurtbemiddeling.
Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op meerwaarde.nl.

Actie woningisolatie 
met Duurzaam 
Bouwloket
Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Is 
samenwerking met het Duurzaam Bouwloket 
organiseert gemeente Heemstede daarom een 
isolatieactie. Doe ook mee en bespaar!
Naast de inkoopactie zijn er ook 
subsidieregelingen beschikbaar, die het 
fi nancieel nog interessanter maken om de 
woning te isoleren. 
Kijk voor het aanbod, de actievoorwaarden en 
de subsidieregelingen op duurzaambouwloket.
nl/inkoopactie-woningisolatie.

Aanwijzingsbesluit 
deurwaarder en invor-
deringsmedewerkers 
Heemstede 2020
Op 15 december 2020 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit deurwaarder en 
invorderingsmedewerkers Heemstede 2020 
(publicatienummer 2020-342478) vastgesteld. 
Dit Aanwijzingsbesluit is met terugwerkende 
kracht in werking getreden op 1 januari 2020. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer.



Heemstede – Net als bij de eerste 
lockdown in het voorjaar ziet Meer-
landen een toename van het huis-
houdelijk afval. Deze keer is vooral 
het aanbod van karton en plastic 
explosief toegenomen. Elke decem-
ber is de inzameling van deze afval-
soorten een grote uitdaging door de 
vele online inkopen, maar de corona-
crisis en de gesloten winkels maakt 
dat het probleem groter is geworden.
Het inzamelen van de vollere boven- 
en ondergrondse containers kost 
Meerlanden dan ook meer tijd dan 
gebruikelijk. Het grote aanbod zorgt 

ervoor dat de containers sneller vol 
raken en helaas wordt er ook veel 
afval naast de containers gezet. Hier-
door ontstaan storingen, zwerfafval, 
onveilige situaties en daardoor extra 
werk voor de inzamelaars. Samen 
met de verschillende gemeenten 
probeert Meerlanden de overlast zo 
goed als mogelijk tot een mini-mum 
te beperken. Op verschillende plaat-
sen zijn extra bovengrondse contai-
ners geplaatst voor papier en plastic 
verpakkingen. Rond de jaarwisseling 
zijn verschillende de ondergrondse 
containers afgesloten in verband met 

brandgevaar door vuurwerk.
Vandaar de oproep van Meerlanden 
om een handje mee te helpen. Komt 
u een volle container tegen? Zet uw 
afval er dan niet naast, maar bied het 
later of ergens anders aan. Of houd 
uw afval alstublieft wat langer in huis 
en bied dit in het nieuwe jaar aan. U 
kunt het uiteraard ook bij de milieus-
traat inleveren. Zo blijft uw wijk 
opgeruimd en netjes. Meer infor-
matie op: www.meerlanden.nl/.
Hier vindt u ook de afvalkalender 
voor het legen van de grijze en 
groene bak.

Afvalcontainers overvol door 
online shoppen en lockdown

Warm verlichte haven
Heemstede - Yip van wonderen schoot dit sfeervolle kiekje. Ze vertelt: “Na een 
heerlijk diner op 25 december heb ik, zoals elke avond, een kleine wandeling 
gemaakt door Heemstede. Dit resulteerde in een prachtige foto van de 
nieuwe haven met zijn warme sfeerverlichting!”

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

Het college heeft op 15 december 2020 
vastgesteld:
•	 Beleidsregels	terug-	en	invordering	en	

verhaal Participatiewet Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020-342450).

•	 Aanwijzingsbesluit	parkeerbelasting	
Heemstede 2021 (publicatienummer 

 2020-342500). 
De beleidsregels en het aanwijzingsbesluit 
treden in werking op 1 januari 2021. De 
beleidsregels en het aanwijzingsbesluit van 
2020 komen hiermee te vervallen.

De gemeenteraad heeft op 16 december 
2020 vastgesteld:
•	 Besluit	wijziging	Algemene	Plaatselijke	

Verordening Heemstede 2020 en het Besluit 
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
Heemstede 2021 (publicatienummers 
2020-342510 en 2020-331019). Het Besluit 
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

Nieuwe regelgevingen
Heemstede 2020 is op 18 december 2020 
in werking getreden. Het Besluit wijziging 
Algemene Plaatselijke Verordening 
Heemstede 2021 treedt in werking vanaf 

 1 januari 2021. 
•	 Uitwerking	participatiebeleid:	Proceskader	

voor complexe opgaven waarover college 
en/of raad besluit (publicatienummer 

 2020-340409). Dit beleid treedt in werking 
op 1 februari 2021. 

•	 Beleidsplan	Schuldhulpverlening	2021-2024:	
Samen tegen schulden (publicatienummer 
2020-342044). Dit beleidsplan treedt in 
werking op 1 januari 2021. 

•	 Verordening	beslistermijn	
schuldhulpverlening Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020-339799). Deze 
verordening treedt in werking op 1 januari 
2021. 

Op 16 december 2020 heeft de 

gemeenteraad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld:
•	 Verordening	liggeld	woonschepen	

Cruquiushaven Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020-340242)

•	 Verordening	belasting	op	roerende	woon-	
en bedrijfsruimten Heemstede 2021 
(publicatienummer 2020-340286)

•	 Verordening	marktgelden	2021	
(publicatienummer 2020-340223)

•	 Verordening	onroerendezaakbelastingen	
Heemstede 2021 (publicatienummer 

 2020-340235)
•	 Verordening	parkeerbelastingen	Heemstede	

2021 (publicatienummer 2020-340246)
•	 Verordening	rioolheffing	Heemstede	2021	

(publicatienummer 2020-340241)
Bovenstaande (6) verordeningen zijn in 
werking getreden op 22 december 2020.

•	 Verordening	afvalstoffenheffing	Heemstede	

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Prinsessenhof	11,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 758645, ontvangen 

 14 december 2020
•	 Van	’t	Hofflaan	6,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 759807, 
ontvangen 15 december 2020

•	 Provinciënlaan	7,	het	realiseren	van	een	
appartement op de 1e verdieping van 
de residentie Burghave in de voormalige 
ziekenboeg en gymzaal, wabonummer 
759326, ontvangen 14 december 2020

•	 Franz	Schubertlaan	15,	het	uitbreiden	
van het woonhuis op de begane grond 
en de eerste verdieping, het plaatsen van 

2021 (publicatienummer 2020-343186)
•	 Verordening	leges	Heemstede	2021	

(publicatienummer 2020-343187)
•	 Verordening	lijkbezorgingsrechten	

Heemstede 2021 (publicatienummer 
 2020-343188)
•	 Verordening	precariobelasting	Heemstede	

2021 (publicatienummer 2020-343189)
Bovenstaande (4) verordeningen zijn in 
werking getreden op 24 december 2020. 
De ingangsdatum van alle heffingen is 
1 januari 2021.

De raad heeft de Verordening hondenbelasting 
Heemstede 2020 ingetrokken per 1 januari 
2021 (publicatienummer 2020-340379).

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

Omgevingsvergunningen
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en plaatsen overkapping/carport, 
wabonummer 760396, ontvangen 

 16 december 2020
•	 Landzichtlaan	31,	het	verhogen	van	de	

erker, wabonummer 761412, ontvangen 
 17 december 2020
•	 Glipperweg	9,	het	kappen	van	1	linde,	

wabonummer 762112, ontvangen 
 17 december 2020
•	 Chr.	Bruningslaan	13,	het	plaatsen	van	

een berging/overkapping, wabonummer 
762124, ontvangen 17 december 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Bosboom	Toussaintlaan	5,	het	optrekken	

van de zijgevel en het maken van een 
trapopgang naar de zolderverdieping, 
wabonummer 628139, verzonden 

 22 december 2020
•	 t.o.	Heemsteedse	Dreef,	Havenstraat,	

Industrieweg, Van den Eijndekade, het 
herinrichten van de Haven, wabonummer 
624237, verzonden 23 december 2020, 
uitgebreide procedure

Weigering omgevingsvergunning
•	 Zandvoortselaan	48,	het	aanleggen	van	

een inrit/uitweg, wabonummer 714752, 

weigering omgevingsvergunning 
verzonden 23 december 2020

Niet in behandeling genomen aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 Glipperweg	14,	het	realiseren	van	een	

inrit/uitweg, wabonummer 715441, deze 
aanvraag voldoet niet aan de voorschriften 
voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag omgevingsvergunning, besluit 
verzonden 24 december 2020

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’.
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